
 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

від 25 жовтня  2021  року        № 148-в 

 

Про організацію функціонування  

пунктів обігріву 

 

 

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

Україні», статті 19 Кодексу цивільного захисту України, з метою організації заходів щодо 

попередження випадків переохолодження людей, в першу чергу малозахищених верств 

населення, у період низьких температур (-10оС та нижче): 

1. Розгорнути денні пункти обігріву в приміщеннях територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Миргородської міської ради за 

адресами: 

− вулиця Гоголя,  64; 

− вулиця Троїцька, 57; 

2. КНП «Миргородська лікарня інтенсивного лікування» розгорнути на території 

лікарні цілодобовий пункт обігріву на 2 ліжко-місця. 

3. Керівникам територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Миргородської міської ради  та КНП  «Миргородська лікарня 

інтенсивного лікування» : 

визначити відповідальних осіб за роботу пунктів; 

вивісити на вході в приміщення таблички з надписом «Тут знаходиться пункт 

обігріву»; 

забезпечити людей, які постраждали від переохолодження, місцем для зігріву, гарячим 

чаєм та медичною допомогою, в разі потреби; 

проводити  інформування міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Миргородської міської ради через сектор 

цивільного захисту  про роботу пунктів та кількість осіб, які скористалися послугами пунктів 

обігріву (за окремим дорученням). 

4. Миргородському районному управлінню ГУ ДСНС України у Полтавській 

області невідкладно, у разі виникнення надзвичайної ситуації, та при ліквідації аварійних 

подій в сфері життєдіяльності на території громади, а також при прогнозованому різкому 

зниженні температури повітря, забезпечити розгортання тимчасових мобільних пунктів 

обігріву (за окремим рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Миргородської міської ради). 

5. КНП «Миргородська лікарня інтенсивного лікування», КНП «Миргородський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги»  організувати при медичних закладах 

своєчасне кваліфіковане надання медичної допомоги населенню громади постраждалим від 

переохолодження чи обмороження. 

6. Миргородському управлінню Головного управління Держпродспоживслужби в 

Полтавській області з метою дотримання санітарних норм та правил, здійснювати контроль і 

в разі необхідності санітарну обробку приміщень пунктів обігріву. 

7. Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Миргородської міської ради, відділу "Служба у справах дітей" спільно з центром 



соціальних служб організувати чергування соціальних патрулів з метою проведення рейдів 

по місцях найбільшого скупчення людей, виявлення громадян, які потребують допомоги, та 

доставки їх до лікарень або до пунктів обігріву.  

З метою завчасного інформування батьків дітей із сімей соціально вразливих категорій 

про заходи та засоби від негативного впливу несприятливих погодних умов, контролю та 

організації надання допомоги у період низьких температур систематично здійснювати 

поадресовий обхід багатодітних та неблагополучних сімей, сімей інвалідів.  

8. Організаційному відділу  виконавчого комітету Миргородської міської ради  

забезпечити доведення до населення інформації щодо розміщення та функціонування 

пунктів обігріву через офіційний веб-портал Миргородської міської ради. 

9. Припинення роботи та згортання пунктів обігріву здійснити після завершення 

періоду низьких температур. 

10. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження від 21.12.2020 № 11-в 

«Про організацію функціонування пунктів обігріву». 

11. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Острянина О.І. 

 

 
Міський голова      Сергій Соломаха 

 


