
 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

від  06  грудня  2022  року        № 104-в 

 

Про забезпечення стабільного проходження  

зимового сезону 2022-2023 років в умовах  

тривалого відключення електричної енергії на  

території Миргородської міської територіальної громади 

 

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

статті 19 Кодексу цивільного захисту України, на виконання Рішення Ради оборони  Полтавської 

області від 01 листопада 2022 року № 28 "Про невідкладні заходи для забезпечення оборони 

України, захисту безпеки населення та інтересів держави" з метою попередження виникнення 

небезпечних подій (надзвичайних ситуацій) пов’язаних з відключенням електричної енергії на 

тривалі періоди часу та оперативного вжиття заходів щодо ліквідації наслідків завданих такими 

ситуаціями: 

1. Утворити «Пункти незламності» на базі пунктів обігріву (розпорядження міського 

голови від 10.11.2022 року № 96-в "Про організацію функціонування пунктів обігріву на 

території Миргородської міської територіальної громади"  (додаток 1). 

2. Керівникам об’єктів визначених пунктом 1 цього розпорядження: 

- забезпечити розгортання «Пунктів незламності» на підпорядкованих суб’єктах 

господарювання; 

- призначити відповідальних за цілодобову роботу «Пунктів незламності» та забезпечити 

на них чергування; 

- розробити Правила перебування в приміщеннях "Пунктів незламності", з урахуванням 

наявної кількості місць та інших ресурсів, необхідних для надання безоплатних послуг 

населенню та забезпечити інформування населення щодо необхідності дотримання цих правил; 

- утримувати постійний запас пального (паливних дров) та води із розрахунку на три доби. 

3. Підприємствам, установам та організаціям, на базі яких утворені стаціонарні пункти 

незламності визначити та підготувати місця (кімнати, приміщення), в яких у разі необхідності 

буде забезпечено людей базовими послугами (місцем для зігріву, електроенергією, зв’язком, 

гарячим чаєм та ін.) та укомплектувати їх матеріальними засобами відповідно додатку 2. 

Вивісити на вході в приміщення таблички встановленого зразка (формат А1) з написом 

«Пункт незламності» (додаток 4). 

4. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій, фермерських господарств 

та ін. незалежно від форми власності та підпорядкування, що здійснюють свою діяльність на 

території Миргородської міської територіальної громади та мають у своєму розпорядженні 

альтернативні джерела енергопостачання, опалення та забезпечення зв’язку:  

- створити на підпорядкованих суб’єктах господарювання «Пункти незламності» з 

відповідним матеріально технічним та продуктовим  забезпеченням; 

- вивісити на вході в приміщення таблички встановленого зразка з написом «Пункт 

незламності» (додаток 4); 

- надати до сектору цивільного захисту відділу персоналу та з питань мобілізаційної роботи 

і цивільного захисту Миргородської  міської ради 

інформацію про створені  «Пункти незламності». 

5. Керуючій справами виконавчого комітету визначити для кожного "Пункту незламності" 

відповідальних осіб (не менше двох осіб для роботи позмінно) від структурних підрозділів 



виконавчого комітету, які забезпечуватимуть комунікацію з людьми і роботу пункту 

незламності. 

6. Відділу підприємництва, торгівлі та агропромислового комплексу виконавчого комітету 

Миргородської міської ради: 

- провести роботу з інформування та залучення суб’єктів господарювання, що здійснюють 

свою діяльність на території Миргородської міської територіальної громади, для облаштування 

та забезпечення функціонування «Пунктів незламності»; 

- спільно з керівниками суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність на 

території Миргородської міської територіальної громади, уточнити адреси мережевих магазинів, 

АЗС, банківських установ, ресторанних закладів, які працюють на альтернативному живленні в 

умовах відсутності мобільного- та інтернет-зв’язку. Узагальнену інформацію подати до 

організаційного відділу виконавчого комітету Миргородської  міської ради для подальшого 

інформування людей; 

- звернутися до  керівників суб’єктів господарювання що здійснюють свою діяльність на 

території Миргородської міської територіальної громади (мережевих магазинів, АЗС, 

банківських установ, ресторанних закладів) щодо необхідності придбання альтернативних 

джерел енергоживлення та продовження роботи під час відсутності електроенергії. 

7. Відділу охорони здоров’я Миргородської міської ради: 

- спільно з керівниками підпорядкованих закладів охорони здоров’я  у разі потреби 

забезпечити чергування медичного персоналу в «Пунктах незламності»; 

- підготувати (сформувати) набори медикаментів та передати їх відповідно до поданих 

звернень для розміщення їх на визначених «Пунктах незламності»; 

- спільно з керівниками закладів охорони здоров'я організувати роботу підпорядкованих 

закладів на аварійних джерелах живлення у разі довготривалої відсутності енергопостачання. 

8. Рекомендувати Миргородському РВП ГУ НП в Полтавській області в період активної 

повноцінної роботи «Пунктів незламності» вживати заходів з контролю за дотримання 

громадської безпеки та правопорядку силами особового складу в місцях їх розташування.  

9. Організаційному відділу Миргородської  міської ради: 

- забезпечити постійне інформування населення через місцеві засоби масової інформації 

про функціонування та місця розгортання  «Пунктів незламності»;  

- спільно з спеціалістами по роботі з органами самоорганізації населення організувати 

оперативне інформування населення про місця розміщення «Пунктів незламності», адреси 

мережевих магазинів, АЗС, банківських установ, ресторанних закладів, які працюють на 

альтернативному живленні в умовах відсутності мобільного- та інтернет-зв’язку, загальну 

ситуацію в області та державі; 

- забезпечити постійне інформування населення щодо найближчих точок питного та 

технічного водопостачання і графіків їх роботи (водовози, робочі свердловини, водонапірні вежі 

та ін), медичних закладів/постів, пунктів поліції та ДСНС, пунктів обігріву, «Пунктів 

незламності», роздачі їжі тощо. 

10. Відділу житлово-комунального господарства Миргородської міської ради спільно з 

керівниками КП «Миргородводоканал», КП "Миргородська управляюча компанія", КП 

«Спецкомунтранс» та КП «Миргородтеплоенерго», головами ОСББ, ЖБК, управляючих 

компаній та ін. відпрацювати механізм дій щодо збереження функціональних можливостей 

систем теплопостачання, водопостачання та водовідведення, зокрема: 

- оцінити можливості функціонування систем теплопостачання, водопостачання та 

водовідведення в умовах обмеження постачання електричної енергії; 

- розробити та затвердити алгоритм прийняття рішення про злив теплоносія і води із 

систем тепло-, водопостачання з урахуванням температури зовнішнього повітря та часу, 

необхідного для відновлення постачання електричної енергії, а- також узгодити спільні дії та 

визначити відповідальних виконавців для своєчасного їх зливу; 

- визначити наказами осіб відповідальних за злив теплоносія і води із систем тепло-, 

водопостачання; 

- самостійно приймати рішення про злив теплоносія і води із систем тепло-, 

водопостачання з урахуванням температури зовнішнього повітря та часу, необхідного для 

відновлення постачання електричної енергії у разі виникнення екстрених ситуацій пов’язаних з 

тривалим відключення електричної енергії на території громади; 



- спільно з відділом підприємництва, торгівлі та агропромислового комплексу та 

керівниками суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність на території 

Миргородської міської територіальної громади визначити перелік підприємств, установ, 

організацій, аварійна зупинка роботи яких несе загрози для населення та екології. Інформацію 

про перелік таких підприємств надати до Миргородської районної військової адміністрації 

Полтавської області та копію до сектору цивільного захисту відділу персоналу та з питань 

мобілізаційної роботи і цивільного захисту; 

- розглянути можливість силами комунальних підприємств, установ та організацій 

організації у місцях відсутності можливості роботи стаціонарних пунктів обігріву розгортання 

мобільних пунктів обігріву на базі наметів та транспортних засобів, забезпечити їх запасами 

води та пального; 

11. Керівникам об’єктів на базі яких розгорнуто стаціонарні та мобільні пункти обігріву 

(додаток 3): 

- призначити відповідальних за цілодобову роботу пунктів обігріву та забезпечити на них 

чергування; 

- розробити Правила перебування в приміщеннях пунктів обігріву, з урахуванням наявної 

кількості місць та інших ресурсів, необхідних для надання безоплатних послуг населенню та 

забезпечити інформування населення щодо необхідності дотримання цих правил; 

- утримувати постійний запас пального (паливних дров) та води із розрахунку на три доби. 

12. Рекомендувати керівникам суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність 

на території Миргородської міської територіальної громади аварійна зупинка роботи яких несе 

загрози для населення та екології: 

- відпрацювати заходи з нейтралізації наслідків раптового відключення таких 

підпорядкованих суб’єктів господарювання; 

- розглянути питання щодо зупинки діяльності підпорядкованих суб’єктів господарювання;  

- завчасно спільно з фахівцями Миргородського РУ ГУ ДСНС України у Полтавській 

області та 5 ДПРЗ 5 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Полтавській області провести спеціальні 

об’єктові навчання і тренування з питань цивільного захисту на підпорядкованих суб’єктах 

господарювання. 

13. Рекомендувати Миргородському РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області, 5 ДПРЗ 

5 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Полтавській області, Миргородському РВП ГУ НП в Полтавській 

області передбачити та у разі необхідності забезпечити оповіщення та інформування населення 

про порядок дій з використанням гучномовців встановлених на спеціальних транспортних 

засобах ДСНС та Національної поліції. 

14. Рекомендувати Миргородському РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області спільно з 

відділом житлово-комунального господарства Миргородської міської ради та відділом 

підприємництва, торгівлі та агропромислового комплексу: 

- визначити перелік підприємств, установ, організацій, що здійснюють свою діяльність на 

території Миргородської міської територіальної громади аварійна зупинка роботи яких несе 

загрози для населення та екології; 

- завчасно провести спільні спеціальні об’єктові навчання і тренування з питань цивільного 

захисту на суб’єктах господарювання зупинка роботи яких несе загрози для населення та 

екології; 

Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу: 

- з управителями багатоквартирних будинків (об’єднаннями співвласників 

багатоквартирних будинків та іншими обслуговуючими організаціями) щодо недопущення 

використання газобалонного обладнання у багатоповерхових будинках; 

- з населенням у сільській місцевості щодо безпечного використання пічного опалення у 

побуті. 

15. Управлінню освіти, молоді та спорту, відділу охорони здоров’я, управлінню 

соціального захисту, відділу культури, відділу житлово-комунального господарства  спільно з 

керівниками підпорядкованих підприємств, установ та організацій:  

а)  провести роботи з  підготовки підпорядкованих суб’єктів господарювання до роботи в 

умовах відсутності централізованого електро- та теплопостачання; 

б) відпрацювати механізм дій щодо збереження функціональних можливостей систем 

теплопостачання, водопостачання та водовідведення, зокрема: 



- оцінити можливості функціонування систем теплопостачання, водопостачання та 

водовідведення в умовах обмеження постачання електричної енергії; 

- розробити та затвердити алгоритм прийняття рішення про злив теплоносія і води із 

систем тепло-, водопостачання з урахуванням температури зовнішнього повітря та часу, 

необхідного для відновлення постачання електричної енергії, а- також узгодити спільні дії та 

визначити відповідальних виконавців для своєчасного їх зливу; 

- визначити наказами осіб відповідальних за злив теплоносія і води із систем тепло-, 

водопостачання; 

- самостійно приймати рішення про злив теплоносія і води із систем тепло-, 

водопостачання з урахуванням температури зовнішнього повітря та часу, необхідного для 

відновлення постачання електричної енергії у разі виникнення екстрених ситуацій пов’язаних з 

тривалим відключення електричної енергії на території громади. 

16. Управлінню соціального захисту населення: 

- забезпечити створення та організацію мобільних груп для здійснення заходів з евакуації 

населення, яке за віком чи станом здоров’я у разі виникнення надзвичайної ситуації не здатне 

самостійно вжити заходів збереження свого життя або здоров’я, а також осіб, які відповідно до 

законодавства доглядають (обслуговують) таких осіб; 

- внести зміни до програм соціального захисту населення в частині передбачення питання 

фінансування заходів з розгортання, обладнання та утримання пунктів обігріву, «Пунктів 

незламності» на території Миргородської міської територіальної громади; 

- підготувати (сформувати) набори продуктів харчування, води, одноразового посуду чаю, 

кави, цукру, одноразового посуду та ін.; 

- забезпечити їх розвезення по «Пунктам незламності». 

17. КП «Миргородводоканал» в межах наявних ресурсів забезпечити автономну роботу 

водозаборів та спланувати сили і засоби для підвозу питної та технічної води населенню. 

18. Рекомендувати 5 ДПРЗ 5 ДПРЧ  ГУ ДСНС України у Полтавській області  спільно з 

відділом житлово-комунального господарства в межах наявних ресурсів спланувати сили і 

засоби для підвозу технічної води населенню. 

19. Керівникам підприємств, що управляють об’єктами критичної інфраструктури на 

території Миргородської міської територіальної громади, невідкладно вжити заходів для 

забезпечення роботи працівників та обладнання для функціонування підприємств в умовах 

відсутності електропостачання (в тому числі створення запасу необхідної кількості матеріально-

технічних засобів, організації автономного електроживлення тощо). 

20. Рекомендувати постачальникам електронних комунікаційних мереж та/або послуг 

електронних комунікацій із значним ринковим впливом, зокрема AT «Укртелеком», що 

здійснюють свою діяльність на території Миргородської міської територіальної громади, 

організувати забезпечення об’єктів інфраструктури мереж, які використовуються для зв’язку 

користувачів із службами екстреної допомоги та зв’язку між екстреними службами та районної 

військовою адміністрацією, органами місцевого самоврядування, резервними автономними 

джерелами безперебійного електроживлення.  

21. Рекомендувати операторам, що надають послуги електронних комунікацій із 

використанням мереж мобільного зв’язку та здійснюють свою діяльність на території 

Миргородської міської територіальної громади, організувати забезпечення пріоритетних 

елементів критичної інфраструктури та базових станцій мобільного зв’язку джерелами 

безперервного електроживлення та надання послуг рухомого мобільного зв’язку. 

22. Рекомендувати керівникам банківських установ, що здійснюють свою діяльність на 

території Миргородської міської територіальної громади: 

- забезпечити підпорядковані відділення альтернативними джерелами живлення для 

можливості безперебійної роботи під час довготривалого відключення електричної енергії; 

- провести роботу з підключення банкоматів установ до альтернативних джерел живлення 

для можливості їх безперебійної роботи під час довготривалого відключення електричної енергії. 

Інформацію про адреси банкоматів та терміналів банківських установ, що забезпечені 

альтернативними джерелами живлення надати до виконавчого комітету Миргородської міської  

ради з вказанням часу їх роботи від таких джерел. 

23. Фінансовому управлінню забезпечити виділення коштів необхідних для забезпечення 

заходів, пов’язаних з розгортанням та роботою «Пунктів незламності» та іншими заходами 



пов’язаними з довготривалою відсутністю світла на території Миргородської міської 

територіальної громади відповідно до запитів структурних підрозділів виконкому 

Миргородської міської ради, керівників комунальних підприємств, установ та організацій. 

24. КП «Спецкомунтранс» забезпечити відпуск та завезення деревини паливної (дров) та 

щепи відповідно до поданих заявок до визначених «Пунктів незламності», пунктів обігріву та 

твердопаливних котелень об’єктів освіти, культури, охорони здоров’я та ін. 

25. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника 

міського голови Острянина О.І. 

 

 

Міський голова      Сергій СОЛОМАХА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до розпорядження  міського голови 

від  06  грудня  2022 р. № 104-в 

 

 

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ 

 на базі яких забезпечити функціонування «Пунктів незламності» 

 

№ 

з/п 
Суб'єкт господарювання 

Адреса розташування 

пунктів обігріву 

Відповідальна 

особа за 

функціонування 

«Пунктів незламності» 

1.  ОЗО «Миргородський ліцей 

№1» 

м. Миргород 

вул. Гоголя, 173/2 

Фененко 

Валентина Василівна 

2.  «Миргородський ліцей ім. 

Т.Г. Шевченка» 

м. Миргород 

вул. Гоголя, 90 

Шевченко 

 Ірина Вадимівна 

3.  ОЗО «Миргородський ліцей 

ім. Зубковського» 

м. Миргород 

вул. Перемоги, 11 

Лушин  

Юрій Васильович 

4.  Центр культури та дозвілля 

 

м. Миргород, 

вул. Личанська, 60/23 

Шпак 

 Олексій Миколайович 

5.  Центр позашкільної освіти 

 

м. Миргород 

вул. Сорочинська, 88/205 

Гречаний  

Віталій Олексійович 

6.  
Центр позашкільної освіти  

 

м. Миргород, 

вул. Боровиковського, 66/1 

Гречаний  

Віталій Олексійович 

7.  
Миргородський міський 

будинок культури 

м. Миргород 

вул. Гоголя, 141/1 

Іщенко  

Ірина Володимирівна 

8.  
КП "Спецкомунтранс"  м. Миргород 

вул.  Сорочинська, 241 

Онищенко  

Олександр Володимирович 

9.  
КП "Миргородська 

управляюча компанія" 

м. Миргород 

вул. Сорочинська, 23 

Марченко  

Олександр Олексійович 

 

Керуюча справами 

виконавчого комітету              Антоніна НІКІТЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до розпорядження  міського голови 

від  06  грудня  2022 р. № 104-в 

 

 

Комплектація 

пунктів незламності 

 

1. Генератори, комплекти освітлення та мережеві подовжувачі. 

2. Теплові пушки, у разі їх відсутності твердопаливні печі для обігріву. 

3. Системи супутникового зв'язку Starlink, або інші засоби зв'язку. 

4. Меблі (стільці, лавки, столи). 

5. Ємності для питної та технічної води. 

6. Вогнегасники. 

7. Медичні аптечки, із засобами для надання долікарської допомоги людям. 

8. Засоби приготування гарячих напоїв (чайники, термоси, термопоти тощо) та 

одноразовий посуд. 

9. Інструкції для населення щодо порядку дій у разі порушення роботи систем 

життєзабезпечення з урахуванням всіх можливих ризиків. 

10. Інструкції щодо дій у разі повітряної тривоги та покажчики щодо розміщення 

найближчого укриття. 

11. Інформація про адреси мережевих магазинів, АЗС, банківських установ, 

ресторанних закладів, які працюватимуть на альтернативному живленні. 

12. Дитячі куточки з іграшками, олівцями розмальовками та ін. 

 

 

Керуюча справами 

виконавчого комітету              Антоніна НІКІТЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до розпорядження  міського голови 

від  06  грудня  2022 р. № 104-в 

 

 

Перелік 

об’єктів, на базі яких забезпечити функціонування  

тимчасових стаціонарних та мобільних пунктів обігріву 

 

№ 

з/п 
Суб'єкт господарювання 

Адреса 

розташування 

пунктів обігріву 

Відповідальна 

особа за 

функціонування 

пунктів обігріву 

Стаціонарні 

1.  Комунально-некомерційне підприємство 

"Миргородський центр первинної медико-

санітарної допомоги" Миргородської 

міської  ради 

м. Миргород 

вул. Гоголя, 149-а 

Фошин  

Олександр Леонідович 

2.  Зубівська гімназія Миргородської 

міської ради Полтавської області 

с. Зубівка 

вул. Гурамішвілі, 2 

Іщенко 

 Олександр Іванович 

3.  Петрівцівська гімназія Миргородської 

міської ради Полтавської області 

с. Петрівці 

алея Шкільна, 30 

Квітка  

Василь Михайлович 

4.  Біликівська гімназія Миргородської 

міської ради Полтавської області 

с. Білики 

вул. Центральна, 26 

Улізько  

Лідія Тимофіївна 

5.  Гаркушинська гімназія Миргородської 

міської ради Полтавської області 

с. Гаркушинці 

вул. Шкільна, 17А 

Іщенко  

Анатолій Васильович 

6.  Дібрівська гімназія Миргородської 

міської ради Полтавської області 

с. Дібрівка 

вул. Незалежності, 10 

Гуржій  

Лариса Олександрівна 

7.  Кибинська гімназія Миргородської 

міської ради Полтавської області 

с. Кибинці 

вул. Миру, 42 

Лисенко  

Лариса Петрівна 

8.  Опорний заклад освіти «Хомутецька 

гімназія Миргородської міської ради 

Полтавської області» 

с. Хомутець 

вул. Центральна, 126 

 

Аршинова  

Валентина Михайлівна 

9.  Опорний заклад освіти «Трудолюбівська 

гімназія Миргородської міської ради 

Полтавської області» 

с. Трудолюб 

вул. Яблунева, 8а 

Кульченко  

Віктор Миколайович 

Мобільні 

10.  КНП "Миргородська лікарня 

інтенсивного лікування" 

м. Миргород, 

вул. Гоголя,  172 

Харченко  

Віктор Іванович 

11.  Опорний заклад освіти «Миргородська 

гімназія № 3  Миргородської міської 

ради Полтавської області»  

м. Миргород, 

вул. Гоголя, 10 
 

Пляшник  

Людмила Сергіївна 

12.  Опорний заклад освіти «Миргородський 

ліцей «Лінгвіст» Миргородської міської 

ради Полтавської області» 

м. Миргород 

вул. Івана Білика, 4 
 

Горобець  

Сергій Миколайович 

13.  Миргородська загальноосвітня  школа  І 

– ІІІ ступенів № 7  Миргородської 

міської ради Полтавської області 

м. Миргород, 

вул. Оксанченка, 51 

 

Василевич Володимир 

Леонардович 

 

Керуюча справами 

виконавчого комітету              Антоніна НІКІТЧЕНКО 

 


