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ПРОТОКОЛ № 9 (позачерговий)
« 22 » вересня

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.
Щодо запобігання поширенню на території Миргородської міської територіальної
громади гострої респіраторної хвороби спричиненої коронавірусом COVID-19.
Виступили:
Степанько Я.М. – Завідувач Миргородським відокремленим підрозділом ДУ
"Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".
Харченко В.І. – директор комунального некомерційного підприємства "Миргородська
лікарня інтенсивного лікування" Миргородської міської ради Полтавської області.
Захаренко Г.Ф. – головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням
санітарного законодавства Миргородського районного управління головного управління
Держпродспоживслужби в Полтавській області.
Гавриленко Л.В. – заступник директора КНП ММЦ ПМСД Миргородської міської ради.
Обговоривши питання, комісія вирішила:
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.
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
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
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
5.
Комунальному некомерційному підприємству "Миргородська лікарня
інтенсивного лікування" Миргородської міської ради:
вживати необхідні заходи по забезпеченню КНП "Миргородська лікарня інтенсивного
лікування" киснем та препаратами для лікування хворих на COVID-19;
передбачити збільшення ліжко-місць для лікування хворих на COVID-19.
Термін: на період дії карантину
6.
Відділу підприємництва, торгівлі та агропромислового комплексу довести до
керівників підприємств, установ, організацій, керівників торгівельних мереж, торгівельнорозважальних закладів вимоги цього протоколу
Термін виконання: невідкладно
7.
Організаційному відділу спільно з відділом охорони здоров'я продовжити
посилену роз'яснювальну роботу серед населення через засоби масової інформації, соціальні
мережі та інші канали інформації щодо важливості дотримання протиепідемічних заходів під
час погіршення епідемічної ситуації.
Термін виконання: невідкладно
Контроль за виконанням покласти на Миргородський районний відділ поліції головного
управління Національної поліції в Полтавській області та Миргородське районне управління
головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області.
Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.
Пропозиції членів Комісії враховано.
Перший заступник голови комісії

Олександр ОСТРЯНИН

Секретар комісії

Олександр ЯРЕМЕНКО

