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Відповідно до пп. 20 п. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 

26.01.2015 року № 47-р «Про встановлення режимів підвищеної готовності та 

надзвичайної ситуації» та розпорядження міського голови від  09.04.2013 р. № 60-

р «Про Миргородську міську ланку територіальну підсистему єдиної державної 

системи цивільного захисту» : 

1. Створити мобільну групу для забезпечення оперативного реагування на 

надзвичайні події (ситуації) техногенного та природного характеру на території м. 

Миргорода (додається). 

2. Затвердити перелік техніки, яка може залучатись в разі необхідності для 

оперативного реагування на надзвичайні події (ситуації) (додається). 

3. Миргородському РВ ГУ ДСНС України у Полтавській області (Кулик 

О.В.):   

3.1 Посилити роботу, пов’язану з веденням спостереження та здійсненням 

контролю за обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах та інших суб’єктах 

господарювання, які можуть створити реальну загрозу виникнення аварії, що 

належать до сфери їх управління. 

3.2 Провести уточнення планів реагування та стан готовності наявних сил і 

засобів цивільного захисту. 

3.3 Забезпечити повну готовність пожежно-рятувальних підрозділів до 

роботи в екстремальних умовах. 

4. Начальнику сектору цивільного захисту Яременку О.М. 

4.1 Організувати роботу щодо аналізу інформації про розвиток подій та 

попередньої оцінки оперативної обстановки. 

4.2 Готувати та надавати міському голові, голові міської комісії з питань 

ТЕБ та НС, а у разі потреби – також і голові міської евакуаційної комісії, доповіді 

про реальну оперативну обстановку на території міста та проекти відповідних 

рішень, організаційних, інформаційних, плануючих і розпорядчих документів. 

4.3 Здійснювати доведення прийнятих рішень (розпоряджень, вказівок) до 

виконавців та організувати контроль за їх виконанням. 

Про переведення Миргородської 

міської ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту в режим 

підвищеної готовності 
 



4.4  Організувати взаємодію між органами управління міської 

ланки, оперативними групами та силами цивільного захисту, залученими до 

виконання заходів і запобігання виникненню надзвичайної ситуації, координувати 

їх дії. 

4.5  Вжити заходи щодо уточнення наявних (поповнення) матеріальних 

ресурсів необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації. 

5. Миргородському міжрайонному управлінню Державної санітарно-

епідеміологічної служби у Полтавській області (Степаньку Я.М.) посилити заходи 

щодо санітарно-епідемічного нагляду та лабораторного контролю за 

забрудненням зовнішнього середовища, продовольства та води, організувати 

постійне радіаційне та хімічне спостереження. 

6. Відділу житлово-комунального господарства (Коркішко М.О.) 

організувати роботу щодо сталого функціонування об’єктів життєзабезпечення 

населення. 

7. Місцем збору мобільної оперативної групи визначити подвір’я міської 

ради – вулиця Незалежності, 17 

8. Міській телестудії «Миргород» (Р.М. Омельченко), радіокомпанії 

«Миргород» (В.А. Явтушенко), газеті «Миргород – наш дім» (І.О. Сухомлин) 

спільно з Миргородським РВ ГУ ДСНС України у Полтавській області (Кулик 

О.В.), сектором цивільного захисту (Яременко О.М.) посилити інформаційно-

роз’яснювальну роботу серед населення щодо порядку дій у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій та стану безпеки в місті. 

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Павленка С.В. 
 

 

       Міський голова       С.П. Соломаха 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

СКЛАД 

мобільної групи для забезпечення оперативного реагування на надзвичайні події 

(ситуації) техногенного та природного характеру на території м. Миргорода 

 
№ 

п/п 

Підрозділи Особовий склад 

(кількість) 

Техніка 

(кількість) 

Підприємства, установи, організації 

1 ДСНС 7 2 ДПРЧ-5 ДПРЗ-1 УДСНС України у 

Полтавській області 

2 Енергетики 4 2 Миргородська філія ПАТ 

“Полтаваобленерго” 

3 Водопостачання 4 2 Обласне комунальне виробниче 

підприємство водопровідно-

каналізаційного господарства 

„Миргородводоканал” 

4 Теплопостачання 3 1 Обласне комунальне виробниче 

підприємство теплового 

господарства 

„Миргородтеплоенерго” 

5 Газопостачання 2 1 Миргородське управління 

експлуатації газового господарства 

ПАТ „Полтавагаз” 

6 МВС 6 1 Миргородський МВ  (з 

обслуговування м. Миргорода та 

Миргородського району) УМВС 

України в Полтавській області 

7 Медичні 5 2 Комунальна установа "Полтавський 

центр екстреної медицини та 

медицини катастроф" Станція 

екстреної медичної допомоги № 4 

м. Миргорода 

8 Дорожні 2 2 Комунальне підприємство 

„Спецкомунтранс” 

9 Будівельні 1 1 ОКВПТГ „Миргородтеплоенерго” 

 Всього 34 14  

 

Керуюча справами 

виконавчого комітету              Н.О. Гирка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

від 02 лютого 2015 року № 6 -р 



 
 

 

 

 

Перелік  

техніки, яка може залучатись в разі необхідності для  

оперативного реагування на надзвичайні події (ситуації) 
 

№ 

п/п 
Функціональне 

призначення 
Техніка Кількість Підприємства, установи, організації 

1.  Мобільний пункт 

управління 

ГАЗ-32213 1 Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) Миргородської 

міської ради 

2.  Спеціальні аварійні 

автомобілі 

УАЗ-3909 

Вишка 

телескопічна 

ТТ-12 

1 

1 

Миргородська філія ПАТ 

“Полтаваобленерго” 

ГАЗ-3309 

ЗИЛ-432921 

1 

1 

ОКВПВКГ „Миргородводоканал” 

ГАЗ-3221 1 ОКВПТГ „Миргородтеплоенерго” 

УАЗ-3909 1 Миргородське управління 

експлуатації газового господарства 

ПАТ „Полтавагаз” 

3.  Пожежні автомобілі АЦ-40 

 

2 

 

ДПРЧ-5 ДПРЗ-1 УДСНС України у 

Полтавській області 

4.  Автокрани КС-2561К 1 ОКВПТГ „Миргородтеплоенерго” 

5.  Екскаватори Борекс-2101 

Борекс-2103 

Борекс-2102 

1 

1 

1 

ОКВПВКГ „Миргородводоканал” 

ОКВПТГ „Миргородтеплоенерго” 

КП „Спецкомунтранс” 

6.  Бульдозери Т-130 

ДТ-75 

1 

1 

Комунальне підприємство 

„Спецкомунтранс” 

7.  Санітарний 

автомобіль 

Сітроен 

Пежо 

 

1 

1 

 

Комунальна установа 

"Полтавський центр екстреної 

медицини та медицини катастроф" 

Станція екстреної медичної 

допомоги № 4 м. Миргорода 

8.  Мобільний пункт 

обігріву 

Палатка 1 ДПРЧ-5 ДПРЗ-1 УДСНС України у 

Полтавській області 

9.  Пересувні 

електростанції 

Електростанції 1 КП „Комбінат благоустрою і 

озеленення” 

10.  Автовишки Автовишки 1 КП „Комбінат благоустрою і 

озеленення” 

 

Керуюча справами  

виконавчого комітету            Н.О. Гирка 

ЗАТВЕДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

від 02 лютого 2015 року № 6-р 


