
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
засідання виконавчого комітету  

 
12.03.2020                            № 06 
 

На засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 
 

Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Бабак 
Бартошак 
Бугайов 

Р.М. 
В.А. 
В.М. 

Варава 
Гудзь 
Клітко  
Кочур 
Козін 
Тарасовський  
Шикеринець 

М.В. 
В.В. 
Н.В. 
Л.В. 
А.О. 
І.М. 
І.С. 

  
Запрошені:  начальник сектору превенції Пирятинського відділу  поліції                   
                     ГУ НП в Полтавській області Приймак А.О.,    начальник  
                     Пирятинського районного відділу ДНС України в Полтавській  
                     області Клименко Ю.В., представник Ради підприємців міста      
                        Сабірова Г.А., голова постійної комісії з питань освіти, культури,  
                     молоді, фізичної культури, охорони здоров’я та соціального захисту  
                        Горбачов О.В., голова постійної комісії з питань прав людини,  
                     законності, депутатської діяльності, етики та ЗМІ                         
                     Кривобок В.І., директор КП „Пирятинський Центр первинної  
                     медико-санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради  
                     Дядькова І.М.,   медичний директор, лікар 1 кваліфікаційної   
                     категорії КП „Пирятинська центральна районна лікарня“  
                     Пирятинської районної ради Іванченко Т.І., директор 
                     ТОВ„ПКЗ-АГРО“  Догадаєв О.І., начальник управління  
                     Пирятинського районного управління Головного  управління   
                     Держпродспоживслужби в Полтавській області Шніт Ю.Г., 
                     депутат міської ради, директор Пирятинського елеватора  



                   ТОВ „ Баришівська зернова компанія“  Клепач В.М.,  директор                    
                   Територіального центру соціального обслуговування (надання    
                    соціальних послуг) Пирятинського району) Зайченко С.О. 
 
          Міський голова Рябоконь О.П.  зазначив, що на виконання постанови 
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 „Про запобігання 
поширенню на території України коронавірусу COVID-19“ було видано 
розпорядження міського голови  від 11.03.2020 № 53 „Про запобігання 
поширенню на території Пирятинської ОТГ коронавірусу COVID-19“. З метою 
запобігання поширенню на території Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади коронавірусу COVID-19 вчора на засіданні комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Пирятинської 
міської ради розглянуто  актуальні питання щодо запобіжних заходів на 
території громади, а саме: призупинення діяльності освітніх закладів 
Пирятинської міської ради, обмеження перебування неповнолітніх  без нагляду 
батьків у громадських місцях і розважальних закладах, створення 
моніторингової групи для проведення рейдів за участю членів виконкому, 
депутатів міської ради, представників навчальних закладів та поліції. Дано 
доручення спеціалістам виконкому міської ради розробити профілактичні та 
протиепідемічні заходи щодо запобігання поширенню на території Пирятинської 
міської ОТГ коронавірусу COVID-19 та подати їх на затвердження членам 
виконкому міської ради на сьогоднішнє засідання. 
           Тому запропонував розпочати засідання виконкому та розглянути одне 
питання порядку денного.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ – 0.  
 
Порядок  денний: 
 
           1. Про    запобігання   поширенню  на території Пирятинської міської ради  
коронавірусу COVID-19.  
 
1. СЛУХАЛИ: 
         Педяша Р.О., головного спеціаліста з питань цивільного захисту та 
мобілізаційної роботи  виконкому міської ради, який проінформував про 
запобігання поширенню на території Пирятинської  міської ради коронавірусу 
COVID-19. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
           Горбачов О.В., голова постійної комісії з питань освіти, культури,                      
молоді, фізичної культури, охорони здоров’я та соціального захисту, директор 
ДЮСШ, запропонував у зв’язку з обмеженням проведення спортивних заходів 
доповнити пункт щодо проведення тренувань  на свіжому повітрі. Також 



проінформував, що спортивні заходи на території Пирятинської міської ОТГ вже 
відмінено.  
           Шніт Ю.Г., начальник Пирятинського районного управління ГУ 
Держпродспоживслужби в Полтавській області, додав, що потрібно обмежити 
тренування в контактних видах спорту, так як вірус передається контактним та 
повітряно-крапельним  шляхом.  Витримана  дистанція між людьми  більше ніж 
1 метр не дозволить інфекції розповсюджуватися. 
           Зуєв С.В., начальник відділу освіти, молоді і спорту міської ради, 
повідомив, що вчителі вже сьогодні почали працювати дистанційно. 
          Гуленко О.І., начальник відділу культури і туризму виконкому міської 
ради, сказала, що всі заплановані культурно-мистецькі заходи  відмінено. 
Запитала: в якому режимі повинні працювати бібліотеки. 
          Шніт Ю.Г. повторно наголосив, що потрібно тримати дистанцію між 
людьми  більше ніж 1 метр, це  не дозволить інфекції розповсюджуватися. Також 
погодився з рішенням, що непотрібно проводити на території громади і 
культурно - масових заходів, де скупчення людей перевищує кількість 30 осіб. 
           Клепач В.М., депутат міської ради, директор Пирятинського елеватора                    
ТОВ „Баришівська зернова компанія“ запитав: хто визначає чи допускати до 
роботи працівників підприємства  з ознаками інфекційного захворювання і яким 
чином це можна визначити. 
           Шніт Ю.Г. пояснив, що  на підприємстві повинен бути медпрацівник, а у 
разі його відсутності відповідальна особа відповідно до наказу керівника, яка 
буде виявляти елементарні ознаки хворобливого стану: кашель, нежить, 
почервоніння обличчя. При таких симптомах працівник повинен звернутися до 
сімейного лікаря чи закладу охорони здоров’я. Також наголосив на  посиленні  
дезінфекційного режиму на підприємствах, в установах та організаціях (вологе 
прибирання, використання антисептиків та наскрізне провітрювання 
приміщень). Зазначив, що роз’яснювальна робота серед населення про 
коронавірус є ефективним методом щодо запобігання цього захворюванню на 
території громади. 
           Рябоконь О.П., міський голова, наголосив, що жителі Пирятинської 
громади, які подорожують країнами, де зафіксовані випадки коронавірусної 
інфекції, повинні усвідомлювати ризик як для власного здоров’я, так і для інших 
громадян. Тому їм необхідно вживати самоізоляційні заходи, а лікарі повинні 
звернути особливу увагу на таких людей.      
           Дядькова І.М., директор КП „Пирятинський Центр первинної медико-
санітарної  допомоги“ Пирятинської районної ради, зазначила, що проблем з 
оформленням і видачею листків непрацездатності немає.  
            Рябоконь О.П. сказав, що міська рада  стурбована тим, що у зв’язку з 
введенням карантину і припиненням діяльності закладів освіти діти можуть 
просто „вийти на вулиці міста“, додому повернуться студенти вузів, які також 
призупинили свою діяльність. Тому для попередження скупчень дітей та молоді 
в громадських місцях та закладах відпочинку сформовано робочу групу для 
здійснення моніторингу за перебуванням неповнолітніх у закладах сфери розваг 



та громадського харчування на період карантину. Батьки також мають 
поставитися до цього питання дуже відповідально. 
          Шикеринець І.С.  доповнив,  що  така  моніторингова  група   працює з 
2018 року. Цього разу ми створюємо  нову робочу  групу, яка буде працювати 
тільки під час введення карантину. 
          Рябоконь О.П. звертаючись до роботодавців зазначив, що у звязку з 
карантином необхідно зважити на всі обставини та дати  можливість 
працівникам працювати дистанційно, а батькам з неповних сімей надавати 
відпустки, як це передбачено Законом України „Про відпустки“. 
          В   обговоренні   питання    взяли     участь     Бугайов В.М., Кочур Л.В., 
Клітко Н.В., Козін А.О. 
          У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  в 
цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 
 „проти“ – 0 осіб; 
 „утримались“ – 0. 
 
ВИРІШИЛИ: 
           1. Інформацію головного спеціаліста з питань цивільного захисту та 
мобілізаційної роботи  виконкому міської ради Педяша Р.О.  узяти до відома.  
          2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 62 додається). 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                      О.П.Рябоконь  
     
  
Секретар виконкому міської ради        Л.В.Кочур 
 
 
Протокол вела 
начальник загального відділу  
та інформаційного забезпечення 
виконкому міської ради                  Т.Д.Нестерець 


