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ПРОТОКОЛ  № 11 (позачерговий) 

 

« 07 » листопада    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 виділення паливно мастильних матеріалів з місцевого матеріального резерву 

для запобігання надзвичайної ситуації на об'єктах критичної інфраструктури та роботи пунктів 

обігріву на території Миргородської міської територіальної громади. 

2. Щодо епідеміологічної ситуації, пов’язаної з поширенням гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території Миргородської 

міської територіальної громади. 

Про виділення паливно мастильних матеріалів з місцевого матеріального резерву для 

запобігання надзвичайної ситуації на об'єктах критичної інфраструктури та роботи пунктів 

обігріву на території Миргородської міської територіальної громади. 

Виступили:  

Острянин О.І. – перший  заступник міського голови. 

24 лютого 2022 року російські війська здійснили широкомасштабне вторгнення на 

територію нашої держави, увійшовши з боку РФ, Білорусі та тимчасово окупованого 

Кримського півострова. З першого дня вторгнення Росія порушує правила ведення війни і 

норми міжнародного права та масово чинить воєнні злочини та злочини проти людяності, 

вбиваючи цивільних, руйнуючи інфраструктуру та депортуючи населення. 

Терористична атака на Харківську ТЕЦ 11.09 — не остання спроба вдарити по критичній 

інфраструктурі й позбавити людей тепла/світла. Ми маємо чітко усвідомлювати, що агонізуюча 

й аморальна імперія не має жодних етичних запобіжників. Саме тому нам слід готуватися 

до будь-яких несподіванок. 

Воєнний стан і ймовірність здійснення агресором вогневих атак на підприємства 

критичної інфраструктури, на мережі електро-, тепло-, водопостачання передбачає те, що 

громада  повинна готуватися до найгіршого і мати можливість забезпечувати подачу тепла і 

води в оселі громадян навіть у критичній ситуації. 

 

Обговоривши питання, комісія   вирішила: 

1. Інформацію  заступника міського голови Олександра Острянина  взяти до відома. 

2. З метою безперебійного проходження опалювального сезону 2022-2023 року та 

http://myrgorod.pl.ua/


недопущення  надзвичайних ситуацій унаслідок аварій у системах життєзабезпечення (код 

10800)  КЛАСИФІКАТОРА  НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ДК 019:2010) міська комісія з 

питань ТЕБ та НС   рекомендує виконавчому комітету Миргородської міської ради розглянути 

питання щодо виділення паливно мастильних матеріалів  з місцевого матеріального резерву для 

запобігання надзвичайної ситуації на об'єктах критичної інфраструктури та роботи пунктів 

обігріву на території Миргородської міської територіальної громади відповідно до поданих 

заявок. 

 

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно. 

Пропозиції членів Комісії враховано. 

Контроль за виконанням протокольного рішення  комісії покласти на начальника відділу  

житлово-комунального господарства Миргородської міської ради Залєського О.В. 

 

2. Щодо епідеміологічної ситуації, пов’язаної з поширенням гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території Миргородської 

міської територіальної громади. 

Обговоривши питання, комісія   вирішила: 

2.1. Інформацію   Миргородського  відокремленого  підрозділу ДУ "Полтавський 

обласний центр контролю та профілактики хвороб  МОЗ України", Миргородського  районного 

управління головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, 

комунального некомерційного підприємства "Миргородська лікарня інтенсивного лікування" 

Миргородської міської ради, КНП ММЦ ПМСД Миргородської міської ради взяти до відома. 

2.2. Миргородському  відокремленому  підрозділу ДУ "Полтавський обласний центр 

контролю та профілактики хвороб  МОЗ України" забезпечити щоденний моніторинг 

епідемічної ситуації з коронавірусної хвороби COVID-19. 

Термін: на період дії карантину  

 

2.3. Рекомендувати органам виконавчої влади, іншим державним органам,  

підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності розташованим на 

території Миргородської міської територіальної громади забезпечити виконання на території 

відповідальності встановлених вимог до функціонування в умовах адаптивного карантину, а 

саме: стосовно дотримання режиму носіння захисних масок, соціальної дистанції та здійснення 

визначених заходів дезінфекції в закладах громадського харчування, на об'єктах торгівлі 

продовольчими та непродовольчими товарами, ринках, у громадському транспорті, 

інформування населення щодо епідеміологічної ситуації з COVID-19, заходів профілактики та 

загальних заходів реагування. 

Термін: невідкладно 

 

2.4. Забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 

року № 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). 

Термін: на період дії карантину  

 

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно. 

Пропозиції членів Комісії враховано. 

Контроль за виконанням протокольного рішення  комісії покласти на начальника відділу  

охорони здоров'я Сергія Михайленка 

 

 

 

Перший заступник голови комісії     Олександр ОСТРЯНИН 

 

Секретар комісії       Олександр ЯРЕМЕНКО 


