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ПРОТОКОЛ  № 1 

 

« 28 »  січня     2022 року                                                         м. Миргород 

 

Головував: перший заступник міського голови – перший заступник голови комісії 

Олександр ОСТРЯНИН 

Секретар: начальник сектору цивільного захисту відділу персоналу та з питань 

мобілізаційної роботи і цивільного захисту Олександр ЯРЕМЕНКО 

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

Запрошені: за окремим списком. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про особливості роботи закладів освіти Миргородської міської територіальної 

громади у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації, пов’язаної з поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

2. Про затвердження та прийняття до виконання Плану заходів Миргородської 

міської територіальної громади щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені і паводків у 

2022 році. 
3. Про дотримання населенням Миргородської міської територіальної громади 

правил пожежної безпеки під час опалювального сезону, недопущення травмування та загибелі 

людей. 
 

1. Про переведення закладів освіти Миргородської міської територіальної громади 

на дистанційну форму навчання у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації, пов’язаної з 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

Виступили:  

Степанько Я.М. – завідувач Миргородським відокремленим підрозділом державної 

установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб  МОЗ України». 

Колибельнік Т.М. – начальник управління  освіти, молоді та спорту; 

Обговоривши питання, комісія вирішила:   

1. Інформацію  завідувача Миргородського відокремленого підрозділу державної 

установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб  МОЗ України» та 

начальника управління  освіти, молоді та спорту  взяти до відома. 

2. Рекомендувати  керівникам закладів освіти м. Миргорода організувати освітній 

процес у закладах загальної середньої освіти міста для учнів 5-11 класів із використанням 

технологій дистанційного навчання щонайменше протягом двох тижнів; 

Термін: з 31.01.2022 по 12.02.2022 

3. Рекомендувати керівникам закладів загальної середньої освіти сільської 

місцевості організувати освітній процес із урахуванням епідемічної ситуації. У разі потреби 

запроваджувати дистанційну форму навчання.  

http://myrgorod.pl.ua/


                                                                                                     Термін: на період карантину 

4. Дозволити відвідування закладів освіти здобувачами дошкільної освіти, учнями 

спеціальних закладів освіти та 1-4 класів закладів загальної середньої освіти Миргородської 

міської територіальної громади з дотриманням усіх протиепідемічних заходів, визначених 

постановою 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 СОVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами) та постановами Головного Державного санітарного 

лікаря України. 

                                                                                              Термін: на період карантину 

 

Контроль за станом виконання та узагальнення цього протокольного рішення та 

комунікацію з визначеними виконавцями покласти на управління освіти, молоді та спорту 

Миргородської міської ради. 

 
2. Про затвердження та прийняття до виконання Плану заходів Миргородської 

міської територіальної громади щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені і паводків у 

2022 році. 
 

Виступили:  

Залєський Олександр Васильович – начальник відділу ЖКГ. 

Назаренко Руслан Володимирович –  заступник начальника Миргородського районного 

управління  ГУ ДСНС України у Полтавській області. 

Обговоривши питання, комісія вирішила:   

1. Інформацію  начальника відділу ЖКГ Олександра Залєського взяти до відома. 

2. Затвердити та прийняти до виконання План заходів Миргородської міської 

територіальної громади щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені і паводків у 2022 році. 

3. Місцевим підрозділам центральних органів виконавчої влади, суб'єктам 

господарювання розташованим на території Миргородської міської територіальної громади 

відповідно до повноважень та визначених Планом завдань: 

- Забезпечити безумовне виконання заходів, передбачених Планом; 

- Забезпечити оперативне реагування у разі порушення нормальних умов проживання 

населення, зокрема сталого функціонування об’єктів життєзабезпечення, пов’язаних з 

пропуском льодоходу, повені і паводків у 2022 році. 

Контроль за виконанням протокольного рішення  комісії покласти на заступника міського 

голови Швайку С.О. та начальника  відділу ЖКГ Залєського О.В.  

 

3. Про дотримання населенням Миргородської міської територіальної громади 

правил пожежної безпеки під час опалювального сезону, недопущення травмування та загибелі 

людей. 
 

Виступили:  

Назаренко Руслан Володимирович –  заступник начальника Миргородського районного 

управління  ГУ ДСНС України у Полтавській області. 

Обговоривши питання, комісія вирішила:   

1. Інформацію  заступника начальника Миргородського районного управління  ГУ 

ДСНС України у Полтавській області взяти до відома. 

2. Управлінню соціального захисту населення: 

- створити робочі групи (комісії) із залученням працівників 5ДПРЧ Миргородського 

району та провести попереджувально-роз'яснювальні заходи серед незахищених верств 

населення про дотримання правил пожежної безпеки в побуті. Під час проведення 

роз'яснювальної , масової профілактичної роботи серед населення звертати особливу увагу на 

правила пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення та електронагрівальних 

приладів; 



- залучати до профілактичної роботи щодо недопущення пожеж та загибелі людей на них 

громадські організації, релігійні громади, волонтерські організації. 

         Термін – негайно, далі постійно; 

3. Відділу ЖКГ: 

- забезпечити стале безперебійне функціонування всієї інфраструктури, що забезпечує 

життєдіяльність громади 

Термін:  постійно; 

- вжити вичерпних дій по недопущенню аварійних ситуацій в мережах водопостачання, 

водовідведення, теплопостачання, газопостачання і електроенергетики 

        Термін – негайно, далі постійно; 

- при виникненні аварійної ситуації негайно повідомляти відповідні  диспетчерські 

служби. Ліквідацію надзвичайних чи аварійних ситуацій проводити всіма наявними силами, 

(засобами) без огляду на відомчу підпорядкованість та форму власності  

Термін – терміново, (у разі потреби); 

- приймати участь у проведенні спільних рейдів у житловому секторі 

Термін опалювальний, пожежонебезпечний сезон. 

4. Миргородському РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області посилити 

профілактичну, роз’яснювальну роботу по недопущенню виникнення пожеж, надзвичайних 

ситуацій в громаді  (житловому сектору)  

Термін – негайно, далі постійно; 

5. Рекомендувати Миргородському відділу  поліції ГУ НП в Полтавській області  

посилити індивідуальну роботу дільничних інспекторів поліції з особами, які зловживають 

спиртними напоями та житлові умови яких не відповідають нормам безпеки. 

Термін: постійно 

Контроль за виконанням протокольного рішення  комісії покласти на начальника 

Миргородського районного управління  ГУ ДСНС України у Полтавській області Коркішка 

О.М. та начальника  сектору ЦЗ Яременка О.М.  

 
 

Перший заступник голови комісії     Олександр ОСТРЯНИН 

 

Секретар комісії       Олександр ЯРЕМЕНКО 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Протокол № 1 засідання міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій  „ __ ”  січня  2022 року   

 
ПЛАН 

заходів Миргородської міської територіальної громади щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені і паводків у 2022 році. 
 
План розроблено з метою забезпечення готовності органів управління, сил і засобів місцевих підрозділів центральних органів виконавчої 

влади, місцевих органів виконавчої влади та органів Миргородської міської територіальної громади до оперативного реагування у разі загрози 

та виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із пропуском льодоходу, повені та паводків. 

Завдання Плану: 

забезпечення готовності місцевих підрозділів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та органів 

Миргородської міської територіальної громади до дій у разі у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із пропуском 

льодоходу, повені та паводків; 

координація дій територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та органів органів 

Миргородської міської територіальної громади щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, усунення причин, що спричиняють їх виникнення, 

та створення умов для успішного подолання наслідків надзвичайних ситуацій; 

забезпечення контролю за станом готовності органів управління, сил і засобів до оперативного реагування у разі загрози та виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

 

 

№ 

з/п 
Практичні заходи Виконавці заходів Термін виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

Заходи, що реалізуються на етапі підготовки 

1.  З урахуванням попередніх оцінок та кліматичних 

екстремумів відкоригувати карти-схеми зон можливого 

виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних із паводком 

та пропуском льодоходу і повені.  

Визначити об’єкти життєзабезпечення, транспорту, 

енергетики, зв’язку та інших об’єктів господарювання, 

будинків і споруд що можуть зазнати негативного впливу 

природних явищ та розробка заходів щодо забезпечення їх 

сталого функціонування під час паводків та пропуску 

льодоходу і повені. 

Відділ ЖКГ, Миргородське РУ ГУ ДСНС 

України у Полтавській області, сектор 

цивільного захисту,  міська комісія ТЕБ та 

НС. 

До 10.03.2022  



№ 

з/п 
Практичні заходи Виконавці заходів Термін виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

2.  Уточнити розрахунок сил та засобів для проведення 

запобіжних заходів і виконання робіт з ліквідації наслідків 

паводків, пропуску льодоходу та повені. 

Відділ ЖКГ, Миргородське РУ ГУ ДСНС 

України у Полтавській області, сектор 

цивільного захисту,  міська комісія ТЕБ та 

НС, керівники підприємств, власники 

гідроспоруд 

До 10.03.2022  

3.  Уточнити порядок взаємодії підприємств, установ, 

організацій Миргородської міської територіальної громади 

із визначенням відповідальних осіб, порядку і регламенту 

зв’язку, інформування, оповіщення у разі виникнення НС та 

виконання робіт з ліквідації наслідків паводків та пропуску 

льодоходу 

Відділ ЖКГ, Миргородське РУ ГУ ДСНС 

України у Полтавській області, сектор 

цивільного захисту,  міська комісія ТЕБ та 

НС. 

До 10.03.2022  

4.  Створити оперативний штаб та оперативну (мобільну) 

групу для керівництва роботами з пропуску паводка. 

Розробити регламент їх роботи в тому числі  цілодобового 

чергування. 

Виконавчий комітет, сектор цивільного 

захисту, міська комісія з питань ТЕБ та НС, 

Миргородське РУ ГУ ДСНС України у 

Полтавській області. 

За потреби  

5.  Здійснити заходи щодо забезпечення безперебійної роботи 

водозаборів господарсько-питного призначення, 

водопровідно-каналізаційних споруд і мереж, систем 

зливової каналізації, дренажних систем, природних і 

штучних дренажів для відведення талої та дощової води в 

умовах можливої повені та  паводка.  

Відділ ЖКГ, КП «Спецкомунтранс», КП 

«Миргородводоканал» 

Лютий-березень  

6.  Організувати перевірку стану гідроспоруд та об’єктів, які 

знаходяться в зоні впливу шкідливої дії паводка, льодоходу 

та повені,  приведення їх у готовність до паводку, пропуску 

льодоходу та повені.  

Відділ ЖКГ, Миргородське РУ ГУ ДСНС 

України у Полтавській області, сектор 

цивільного захисту,  міська комісія ТЕБ та 

НС 

Лютий-березень  

7.  Підготувати для попередження і ліквідації негативних 

наслідків повені та паводку  інженерну й автомобільну 

техніку, засоби евакуації людей, мобільне насосне 

обладнання, автономні джерела живлення та освітлення, 

засоби забезпечення питною водою, створити резерв 

пально-мастильних матеріалів.   

Відділ ЖКГ, КП "Спецкомунтранс", 

Миргородське РУ ГУ ДСНС України у 

Полтавській області, сектор цивільного 

захисту,  міська комісія з питань ТЕБ та НС 

До 10.03.2022  



№ 

з/п 
Практичні заходи Виконавці заходів Термін виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

8.  Провести тренування органів управління і формувань 

міської ланки ЄДС ЦЗ щодо дій в умовах пропуску 

льодоходу, повені і паводка. 

Відділ ЖКГ, Миргородське РУ ГУ ДСНС 

України у Полтавській області, сектор 

цивільного захисту,  міська комісія ТЕБ та 

НС 

До 10.03.2022  

9.  Уточнити (відкоригувати) Плани евакуації та заходи щодо 

життєзабезпечення населення і створення необхідних 

побутових умов у місцях тимчасового розміщення на період 

евакуації 

Відділ ЖКГ, Миргородське РУ ГУ ДСНС 

України у Полтавській області, сектор 

цивільного захисту,  міська комісія з питань 

евакуації 

До 10.03.2022  

10.  Визначити у складі місцевих і відомчих матеріальних 

резервів, призначених для запобігання та ліквідації НС, 

необхідний аварійний запас пально-мастильних матеріалів, 

будівельних та сипучих матеріалів, мішків, засобів 

освітлювання, захисного одягу, шанцевого інструменту, 

тощо. Забезпечити його завчасне та раціональне розміщення 

поблизу зон можливих затоплень. 

Відділ ЖКГ, Миргородське РУ ГУ ДСНС 

України у Полтавській області, сектор 

цивільного захисту 

Постійно  

Заходи, які реалізуються на етапі проходження льодоходу, повені і паводків 

11.  Забезпечити нормативні запаси реагентів, знезаражуючих 

засобів і реактивів для очищення та знезараження питної 

води, проведення посиленого відомчого лабораторного 

контролю і державного санітарного нагляду за якістю 

питної води в умовах пропуску льодоходу, повені і паводка. 

Відділ ЖКГ, КП "Миргородводоканал" 

Миргородський  відокремлений підрозділ ДУ 

"Полтавський обласний центр контролю та 

профілактики хвороб  МОЗ України", 

Миргородське районне управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Полтавській області 

У період 

проходження 

льодоходу, повені 

та паводків 

 

12.  Забезпечити регулярну санітарну очистку прибережних 

смуг водних об'єктів 

Відділ ЖКГ, КП "Спецкомунтранс" Постійно  

13.  Забезпечити розчистку кюветів, придорожніх каналів, 

дренажних систем та малих потоків і річок з метою 

недопущення затримання талих вод у місцях розташування 

населених пунктів. 

Відділ ЖКГ, КП "Спецкомунтранс" Постійно  

14.  Організувати проведення комплексу необхідних робіт, 

пов'язаних із забезпеченням захисту від затоплень місць 

зберігання хімічних засобів захисту рослин, складів 

отрутохімікатів, пально-мастильних матеріалів, пунктів 

заправки пальним, сміттєзвалищ, потенційно-небезпечних 

Відділ ЖКГ, Миргородське РУ ГУ ДСНС 

України у Полтавській області, сектор 

цивільного захисту,  міська комісія з питань  

ТЕБ та НС, суб'єкти господарювання. 

У період 

проходження 

льодоходу, повені 

та паводків 

 



№ 

з/п 
Практичні заходи Виконавці заходів Термін виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

об'єктів тощо. 

15.  Встановити оптимальні режими роботи 

водогосподарських  систем і комплексів з урахуванням 

гідрометеорологічної ситуації, екологічних вимог та 

санітарних норм і правил за участю представників 

природоохоронних, рибоохоронних органів та інших 

зацікавлених державних установ і організацій. 

Відділ ЖКГ, Миргородське РУ ГУ ДСНС 

України у Полтавській області, міська комісія 

з питань  ТЕБ та НС, суб'єкти 

господарювання. 

У період 

проходження 

льодоходу, повені 

та паводків 

 

16.  Посилити контроль за санітарно-епідемічною обстановкою 

при підтопленні населених пунктів і територій та після 

спаду води в них   

Виконавчий комітет, Миргородське районне  

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській 

області,  Миргородський  відокремлений 

підрозділ ДУ "Полтавський обласний центр 

контролю та профілактики хвороб  МОЗ 

України", 

При підтопленні 

 

 

Березень-червень 

 

17.  Надавати відповідними службами допомогу (супроводу) по 

переміщенню великогабаритної землерийної техніки для 

запобігання та ліквідації наслідків НС під час пропуску  

льодоходу, повені і паводка 

Миргородський відділ поліції ГУ НП України 

в Полтавській області, відділ ЖКГ, 

Миргородське РУ ГУ ДСНС України у 

Полтавській області, сектор цивільного 

захисту,  міська комісія з питань ТЕБ та НС, 

керівники об’єктів. 

У період 

проходження 

льодоходу, повені 

та паводків 

 

18.  Оперативно висвітлювати в засобах масової інформації 

питання про розвиток та хід пропуску льодоходу, паводка і 

повені, правила поведінки населення в цих умовах та 

заходи, що вживаються для забезпечення захисту населення 

і об'єктів господарювання. 

Організаційний відділ, Миргородське РУ ГУ 

ДСНС України у Полтавській області, сектор 

цивільного захисту,  міська комісія з питань 

ТЕБ та НС, міські засоби масової інформації. 

У період 

проходження 

паводка, льодоходу 

та повені. 

 

 

 

Секретар міської комісії з питань ТЕБ та НС       Олександр  Яременко 

 

 

 

 


