
                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 

Місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій Миргородського району 
37600, м. Миргород, Гоголя,120  тел. (факс) 5-20-58; E-mail: mirgor_rda@adm-pl.gov.ua 

________________________________________________________________________________ 

 

Протокол №  21 (позачергова) 

 

26  жовтня 2021 року                                                                              м. Миргород 

                                                                                      

Головував –   Дяківнич В.А.,  перший заступник голови  комісії ТЕБ і НС;  

Секретар -  Олексенко А.М.; 

Присутні : члени районної комісії з питань ТЕБ і НС, запрошені.  

   

На порядок денний виноситься такі питання: 

         

1. Про епідемічну ситуацію із захворюваності та стан вакцинації 

населення, зокрема стан вакцинації працівників закладів освіти, закладів 

охорони здоров’я. Дотримання обмежувальних протиепідемічних 

заходів  з метою запобігання поширення хвороби COVID – 19 на 

території району. Готовність закладів лікувальної мережі. 

2. Про погіршення у деяких територіальних громад епідемічної ситуації, 

пов’язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID – 19.  
 

        

1. СЛУХАЛИ: 

           Інформацію завідувача Миргородським ВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ 

МОЗ» Ярослав Миколайович  Степанько та начальник   Миргородського 

управління  держпродспоживслужби в Полтавській області Ігорь Миколайович 

Толстіков. 

За результатами доповідей та з урахуванням обговорення місцева комісія 

вирішила: 

1. Інформацію доповідачів взяти до відома. 

2. Головам територіальних громад, керівникам організацій, підприємств, 

установ : 

    2.1. Забезпечити безумовне виконання карантинних (протиепідемічних) 

додаткових заходів/обмежень, вжити дієвих заходів - відповідно до «жовтого» 

рівня поширення COVID-19, встановлених рішенням Державної комісії з 

питань ТЕБ та НС від 21.09.21р. № 35, термін – протягом «жовтого» рівня; 

2.2. Надати до  місцевої комісії з ТЕБ і НС Миргородського району, 

Миргородського районного  управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській області прізвище, ім’я, по-батькові, 



займану посаду, контактний телефон керівників робіт з ліквідації наслідків 

медико-біологічної надзвичайної ситуації природнього характеру державного 

рівня пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 по кожній 

територіальній громаді, термін – терміново; 

2.3  Надати до місцевої комісії з ТЕБ і НС Миргородського району, 

Миргородського районного управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській області прізвище, ім’я, по- батькові, 

займану посаду, контактний телефон керівників робочих групи з перевірки 

дотримання протиепідемічних заходів, щодо поширення коронавірусної 

хвороби по кожній територіальній громаді, термін терміново. 

2.4  До складу робочих груп включити працівників територіальних 

підрозділів Миргородського районного управлінню Головного управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській області, Миргородського РВ поліції 

Головного управління Національної поліції України в Полтавській області, 

поліцейських громад. 

2.5 Провести роз’яснювальну роботу серед жителів громад, щодо обмежень 

при проведенні розважальних заходів з масовим скупченням людей, та 

посилити контроль при проведенні будь яких заходів з масових скупченням 

людей, термін терміново. 

2.6 Про результати  моніторингу по захворюваності на COVID-19 по кожній 

територіальній громаді, про проведену роботу робочими групами 

територіальних громад інформувати місцеву комісію з ТЕБ і НС та 

Миргородське районне управлінню Головного управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській області щоп’ятниці, термін до 12.00 

2.7 Провести по кожній територіальній громаді засідання місцевих комісій з 

питань ТЕБ і НС, щодо посилення карантинних обмежень, зокрема стан 

вакцинації термін – терміново 

2.8. Забезпечити організацію дотримання протиепідемічних заходів у роботі 

ринків, закладів харчування та торгівлі, тощо. 

2.9. Посилити роботу щодо протиепідемічного контролю під час: 

- проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, 

соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів; 

- здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів 

автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських 

автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, залізничному транспорті, у 

міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному 

сполученні, в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння, що 

передбачена технічною характеристикою транспортного засобу. 

2.10 Терміново  провести збори з усіма старостами та інспекторами сіл, 

залучивши до координації вакцинації COVID-19 в кожному  населеному пункті. 

Підготувати та розмістити інформацію про COVID-19 вакцинацію на 

дошках оголошень сіл,селищ, міст при входах до магазинів, на автобусних 

зупинках та соціальних мережах: 

- яка вакцина в наявності; 

- адреса місця проведення вакцинації; 

- графік роботи пункту (центру) щеплення; 

- контактні телефони, для звернення в разі питань. 

Провести зустріч з громадою села, селища, міста в терміново, із 

залученням сімейного лікаря, для відповіді на питання населення. 



 

3. Структурним підрозділам департаменту в галузі освіти територіальних 

громад: 

3.1 -  забезпечити подальший моніторинг та узагальнення інформації щодо 

стану вакцинації вчителів та працівників закладів освіти, за його результатами 

визначити відповідність цих закладів вимогам Постанови КМУ від 09.12.21р.      

№ 1236(зі змінами) з подальшим інформуванням Миргородського управління 

ГУ ДПСС в Полтавській області та Миргородському РВП ГУНП в Полтавській 

області, термін – постійно; 

3.2 Відкоригувати осінні канікули з урахуванням епідемічної ситуації щодо 

захворюваності на COVID-19, завчасно розглянути питання, щодо їх 

подовження. 

4. Посилити дотримання карантинних вимог, провести роз’яснювальну 

роботу серед батьків. Запровадити в ЗДО щоденний моніторинг 

захворюваності, термін постійно на період карантину. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

           Інформацію завідувача Миргородським ВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ 

МОЗ» Ярослав Миколайович  Степанько та начальник   Миргородського 

управління  держпродспоживслужби в Полтавській області Ігорь Миколайович 

Толстіков. 

За результатами доповідей та з урахуванням обговорення місцева комісія 

вирішила: 

1. Інформацію доповідачів взяти до відома. 

1.1       Головам територіальних громад, керівникам організацій, підприємств, 

установ, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 

р. № 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” (з урахуванням змін, що внесені постановою Кабінету Міністрів 

України від 13 вересня 2021 р. № 954), забезпечити виконання карантинних 

протиепідемічних) заходів/обмежень відповідно до „жовтого” рівня поширення 

COVID-19 : 

1.2 Миргородському міськрайонному управлінню ГУ 

Держпродспоживслужби у Полтавській області та  Миргородському 

районному відділу поліції ГУНП в Полтавській області забезпечити контроль 

за дотриманням громадянами, підприємствами, установами та організаціями 

(різних форм власності) протиепідемічних вимог визначених постановою 

Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 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” (з урахуванням 

змін, що внесені постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2021 

р. № 954) відповідно до „жовтого” рівня поширення COVID-19, встановленого 

рішенням позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21.09.2021 № 35. 

 



2. Рекомендувати головам територіальних громад, забезпечити  безумовне 

виконання карантинних (протиепідемічних) додаткових заходів/обмежень та 

вжити  додаткових заходів/обмежень щодо призупинення  роботи розважально 

- масових закладів,  освіти, торгівлі, харчування,  відповідно до «помаранчевої 

зони», а Заводській, Комишнянській, Лохвицькій та Гадяцькій територіальним 

громадам відповідно до рівня «червоної зони» із забороною проведення  будь 

яких заходів пов’язаних із скупченням населення; термін терміново та за 

результати рішень місцевих комісій ТЕБ і НС. 

3. Рекомендувати Миргородському комунальному некомерційному 

підприємстві «Миргородський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги Миргородської міської» ради (Фошин О.Л.) проводити тестування 

(швидкі тести)  мешканцям Комишнянської територіальної громади смт. 

Комишня з урахуванням логістики  - за місцем проживання; 

4.Рекомендувати КНП «Миргородський ЦПМСД» Миргородської міської ради: 

- Проводити відбір зразків матеріалів для лабораторного тестування на SARS- 

CoV-2 при зверненні осіб, які відповідають визначенню випадку COVID-19 з 

ознаками інших ГРВІ, з ознаками пневмонії та транспортування їх до ДУ 

«Полтавський ОЦКПХ МОЗ» безпосередньо на місці звернення, з метою 

унеможливлення поширення COVID-19 в транспорті загального користування; 

- вжити заходи для повного забезпечення швидкими тестами на визначення 

антигену SARS-CoV-2; 

- забезпечити обстеження контактних осіб на 5-7 день після контакту на 

визначення антигену SARS-CoV-2. 

- Запропонувати комісії ТЕБ і НС Комишнянської територіальної громади 

розглянути на своєму засіданні питання епідемічної ситуації із захворюваності 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-Co 

в Комишнянській територіальній громаді та запровадити додаткові 

обмежувальні заходи з метою зменшення поширеності COVID-19. 

4. Миргородському міськрайонному управлінню ГУ Держпродспоживслужби у 

Полтавській області та  Миргородському районному відділу поліції ГУНП в 

Полтавській області забезпечити дієвий контроль за дотриманням карантинних 

заходів на території Комишнянської, Заводської, Лохвицької та Гадяцької 

територіальних громад. 
 

Про виконання протокольних рішень інформувати секретаріат районної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

(електронна пошта: mirgor_rda@adm-pl.gov.ua). 

 

 

 

Перший заступник голови  районної  

комісії ТЕБ та НС                                                                Віталій ДЯКІВНИЧ 

 

 

 

Секретар комісії                                                                  Андрій ОЛЕКСЕНКО                                               

 

 


