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ПРОТОКОЛ  № 9 (позачерговий) 

 

« 29 »  березня      2021 року                                                         м. Миргород 

Головував : перший заступник міського голови – перший заступник голови комісії  з 

питань ТЕБ та НС Олександр Острянин 

Присутні: члени міської комісії з питань ТЕБ та НС (за списком). 

Запрошені: за окремим списком. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Щодо запобігання поширенню на території Миргородської міської територіальної 

громади гострої респіраторної хвороби спричиненої коронавірусом COVID-19. 

   

Виступили:  

Олефір М.В. – завідувач Миргородським міжрайонним відокремленим підрозділом 

лабораторних досліджень державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр 

міністерства охорони здоров’я України». 

Гавриленко М.І. – в.о. начальника Миргородського  управління головного управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській області. 

Колибельнік Т.М. – начальник відділу освіти Миргородської міської ради. 

Обговоривши питання, комісія вирішила:   

1. Інформацію  Миргородського міжрайонного відокремленого підрозділу 

лабораторних досліджень державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр 

міністерства охорони здоров’я України», Миргородського  управління головного управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській області, комунального некомерційного підприємства 

"Миргородська лікарня інтенсивного лікування" Миргородської міської ради взяти до відома. 

2. В зв’язку з різким погіршенням епідемічної ситуації на території            

Миргородської міської територіальної громади, та з метою вжиття необхідних додаткових 

заходів для відвернення загрози, забезпечення безпеки і здоров’я громадян та запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-

2, постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 ,,Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами): 

2.1. Доповнити п. 5 Протоколу міської комісії з питань ТЕБ та НС №8 від 26 березня 2021 

року наступним абзацом: 

" рекомендувати керівникам професійних (професійно-технічних)  навчальних закладів 

запровадити дистанційну форму навчання" 

Термін: до 09.04.2021 року 

 

Перший заступник голови комісії     Олександр Острянин 

 

Секретар комісії        Олександр Яременко 
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