
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

   КОМІСІЯ   З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО – ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ                                              

  ТА  НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

вул. Незалежності, 17, м. Миргород, Полтавська область, 37600, тел. (05355) 5-25-01, факс (05355) 5-22-21 

E-mail: mmrada@ukr.net, Web: http://myrgorod.pl.ua, Код ЄДРПОУ 04057468 

 
ПРОТОКОЛ  № 27 

 

« 29 »  жовтня     2021 року                                                         м. Миргород 

 

Головував : міський голова – голова комісії  з питань ТЕБ та НС Сергій Соломаха. 

 

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

 

Запрошені: за окремим списком. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про запровадження форми дистанційного навчання в закладах загальної середньої 

освіти сільської місцевості та закладах позашкільної освіти Миргородської міської 

територіальної громади. 

2. Про недопущення виникнення небезпечних ситуацій та проведення обстеження 

зелених насаджень на території закладів освіти для виявлення аварійних, сухостійних і фаутних 

дерев та їх термінового видалення. 

 

СЛУХАЛИ: 

Інформацію начальника відділу освіти Миргородської міської ради Тетяни Колибельнік 

про запровадження форми дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти 

сільської місцевості та закладах позашкільної освіти Миргородської міської територіальної 

громади. 

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія вирішила: 

 

1. Інформацію начальника відділу освіти взяти до відома. 

2. В зв’язку з відсутністю постачання природного газу бюджетним установам на 

осінньо-зимовий період 2021-2022 років та виникненням надзвичайної ситуації на території 

Миргородської міської територіальної громади,  з метою запобігання поширенню 

коронавірусної інфекції CОVID-19, для якісного виконання начальних планів і освітніх програм 

закладами загальної середньої освіти та закладами позашкільної освіти Миргородської міської 

територіальної громади  керівникам закладів загальної середньої освіти сільської місцевості 

(крім ОЗО «Хомутецька гімназія Миргородської міської ради Полтавської області») та закладів 

позашкільної освіти рекомендувати організувати освітній процес з використанням технологій 

дистанційного навчання з 01 листопада 2021 року до закінчення проведення процедур 

закупівлі природного газу та початку опалення закладів. 

Термін: до відновлення газопостачання 

 

Результати голосування:  «ЗА» - 9,   «ПРОТИ» - 0,   «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

http://myrgorod.pl.ua/


2. Про недопущення виникнення небезпечних ситуацій та проведення обстеження 

зелених насаджень на території закладів освіти для виявлення аварійних, сухостійних і фаутних 

дерев та їх термінового видалення. 

 

СЛУХАЛИ: 

Інформацію начальника відділу освіти Миргородської міської ради Тетяни Колибельнік 

про недопущення виникнення небезпечних ситуацій та проведення обстеження зелених 

насаджень на території закладів освіти Миргородської міської територіальної громади. 

 

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія вирішила: 

 

1. Інформацію начальника відділу освіти Миргородської міської ради Тетяни 

Колибельнік про недопущення виникнення небезпечних ситуацій та проведення обстеження 

зелених насаджень на території закладів освіти  для виявлення аварійних, сухостійних і 

фаутних дерев та їх термінового видалення взяти до відома. 

2. Відділу освіти  Миргородської міської ради: 

2.1. Надати заявку та графік для проведення комісійного обстеження зелених насаджень 

на території закладів освіти  до відділу ЖКГ 

2.2. Сприяти роботі комісії при проведенні обстеження зелених насаджень, що 

підлягають видаленню на території підпорядкованих закладів освіти; 

Термін виконання: постійно. 

2.3. Передбачити кошти на видалення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, виявлених 

за результатами проведених обстежень на території підпорядкованих закладів освіти; 

Термін виконання: до 31.12.2021 року 

2.4. Організувати роботу з проведення в підпорядкованих закладах освіти інструктажів 

щодо дій персоналу під час ускладнення погодних умов (посилення вітру, буревії та ін.) з 

метою запобігання виникнення небезпечних ситуацій, пов’язаних з можливим травмуванням 

вихованців. 

Термін виконання: терміново 

 

3. Відділу ЖКГ забезпечити обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню 

на території відповідальності, відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і 

квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

01.08.2006 року № 1045 та Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, 

затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства України від 10.04.2006 року № 105.  

Особливу увагу звернути на зелені насадження, розташовані на території та поблизу 

закладів освіти Миргородської міської територіальної громади, тротуарів, доріг та інших місць 

можливого скупчення людей. 

Термін виконання: терміново 

 

Результати голосування:  «ЗА»-  9,   «ПРОТИ» - 0,   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Рішення прийнято. 

 

Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами 

та організаціями, розташованими на території відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці. 

 

Про виконані заходи проінформувати секретаріат місцевої комісії тел. 5-31-85 у визначені 

терміни.  

 

 

Міський голова     Сергій Соломаха 

 

Секретар комісії     Олександр Яременко 


