
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Вараської міської територіальної громади 

майдан Незалежності, 1, м. Вараш, 34400, тел. (03636) 2-45-19 

Е-mail: rada@varash-rada.gov.ua, Код ЄДРПОУ 03315879 

 

П Р О Т О К О Л № 15 

позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Вараської міської територіальної громади 

 

«23» вересня 2021 року                                                                    м. Вараш 

Головував: міський голова м. Вараш, голова комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Вараської міської територіальної 

громади Олександр МЕНЗУЛ. 

Присутні: члени комісії (за списком, що додається), запрошені (за окремим 

списком). 

Порядок денний: 

 І. Про виділення коштів з резервного фонду бюджету громади 

комунальному некомерційному підприємству Вараської міської ради 

«Вараська багатопрофільна лікарня».  

 

 І. Про виділення коштів з резервного фонду бюджету громади 

комунальному некомерційному підприємству Вараської міської ради 

«Вараська багатопрофільна лікарня».  

 (Доповідь:Волинець М.С.) 

 Михайло ВОЛИНЕЦЬ – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради проінформувала членів комісії, що в наслідок аварії на 

головному тепловому пункті у приміщенні КНП ВМР «ВБЛ» виникла 

надзвичайна ситуація через відсутність теплопостачання. Виділенні кошти з 

резервного фонду бюджету Вараської міської територіальної громади, згідно 

рішення виконавчого комітету «Про виділення коштів з резервного фонду 

бюджету Вараської міської територіальної громади» №305 від 20.09.2021 не 

можливо використати негайно для усунення аварії, так як відповідно до Закону 

України «Про публічні закупівлі» процедура закупівлі триває 20 днів.    

  На даний час вся лікарня перебуває без теплопостачання, що в свою 

чергу призводить до незручностей для пацієнтів, які перебувають в лікарні та 

збільшується процес лікування в зв’язку з повторною захворюваністю пацієнтів 

на гострі респіраторні вірусні інфекції. 

 Виходячи з вище зазначеного головний тепловий пункт КНП ВМР «ВБЛ» 

потребує негайного поточного ремонту в опалювальний сезон 2021-2022, що в 
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свою чергу потребує виділення коштів з резервного фонду бюджету громади в 

сумі 239 612 грн. для усунення аварійної ситуації (розрахунки подані 

лікарнею). 

 Опалювальний сезон 2021-2022 у м. Вараш вже розпочато з 21 вересня 

2021 року згідно рішення виконавчого комітету Вараської міської ради від 20 

вересня 2021 року №325, так як середня добова температура зовнішнього 

повітря не перевищувала 8̊ С. Температура повітря в приміщенні медичного 

закладу нижче санітарних норм, так як середня добова температура 

зовнішнього повітря не перевищує 6-8̊ С.  

  З урахуванням заслуханої інформації та з метою ліквідації надзвичайної 

ситуації, яка виникла у КНП ВМР «Вараська багатопрофільна лікарня» комісія 

вирішила:  

1.Затвердити експертний висновок про визначення рівня надзвичайної 

ситуації, що виникла у комунальному некомерційному підприємстві Вараської 

міської ради «Вараська багатопрофільна лікарня», згідно додатку. 

          2.Комунальному некомерційному підприємству Вараської міської 

ради «Вараська багатопрофільна лікарня»:      

 2.1.Підготувати обґрунтування щодо виділення коштів у сумі 239 612 грн. 

на поточний ремонт санітарно-технічних систем КНП Вараської міської ради 

«Вараська багатопрофільна лікарня» в приміщенні головного теплового пункту 

для усунення аварійної ситуації. 

 2.2.Вжити термінових заходів з забезпечення відновлення працездатності 

головного теплового пункту лікарні для забезпечення надійного 

теплопостачання, провівши терміновий поточний ремонт санітарно-технічних 

систем КНП Вараської міської ради «Вараська багатопрофільна лікарня» в 

приміщенні головного теплового пункту. 

  3.Фінансовому управлінню виконавчого комітету Вараської міської 

ради:                            
  3.1.Вивчити звернення та документи надані комунальним некомерційним 

підприємством Вараської міської ради «Вараська багатопрофільна лікарня» від 

23.09.2021 №1350 та підготувати необхідні пропозиції.    

 4.Управлінню економіки та розвитку громади виконавчого комітету 

Вараської міської ради:  

 4.1.Підготувати проєкт рішення виконавчого комітету Вараської міської 

ради про виділення коштів з резервного фонду відповідно до постанов Кабінету 

Міністрів України від 29.03.2002 року №415 «Про затвердження Порядку 

використання коштів резервного фонду бюджету».       

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову - голову 

комісії з питань ТЕБ та НС Вараської міської територіальної громади. 

 

Міський голова м. Вараш- 

голова комісії                                                                      Олександр МЕНЗУЛ 

 

Секретар комісії                                                                  Віта ГАВРИШКЕВИЧ 
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Додаток                                                                          

                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                            на засіданні комісії                                                                                      

            з питань техногенно-екологічної                                                                             

            безпеки та надзвичайних ситуацій                                   

                                                     Вараської міської територіальної 

                     громади                                                 

            (протокол №15 від 23.09.2021) 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК 

      про визначення рівня надзвичайної ситуації, що виникла в комунальному 

некомерційному підприємстві Вараської міської ради «Вараська 

багатопрофільна лікарня»  

У зв’язку з відсутністю теплопостачання в головному корпусі та 

інфекційному відділенні лікарні під час опалювального періоду 2021-2022 року, 

через пошкодження теплових мереж (головного теплового пункту), КНП 

ВМР«Вараська багатопрофільна лікарня» просить виділити кошти з резервного 

фонду бюджету громади на поточний ремонт санітарно-технічних систем КНП 

Вараської міської ради «Вараська багатопрофільна лікарня» в приміщенні 

головного теплового пункту для усунення аварійної ситуації, на загальну суму 

239 612, 00 грн.              
 У зв’язку з нагальною потребою, яка виникла в КНП Вараської міської 

ради «Вараська багатопрофільна лікарня» через аварійну ситуацію, що 

перешкоджає безперебійній та стабільній роботі єдиної лікарні  по наданні 

допомоги хворим та пацієнтам з  COVID-19.      

 Припинення теплопостачання та не подача централізованого 

водопостачання (гарячої води), є порушенням нормальних умов життя 

пацієнтів лікарні.         

 Враховуючи вищевикладене, комісія констатує наступне: 

 1.Відповідно до Наказу МНС України №658 від 06.08.2018 року «Про 

затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій», зареєстрованого 

в Мінюсті України 28.08.2018 за №969/32421 вказану подію можна 

кваліфікувати за класифікаційними ознаками НС 74 «Припинення 

теплопостачання споживачів за температури зовнішнього повітря від 0 ̊ до +8̊ С 

в опалювальний період року через пошкодження магістральних теплових 

мереж або обладнання комунальних та відомчих котелень».   

 2.Ситуація, яка виникла в комунальному некомерційному підприємстві 

Вараської міської ради «Вараська багатопрофільна лікарня» та з урахуванням 

вимог постанови КМУ від 24.03.2004 року №368 «Про затвердження Порядку 

класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за 

їх рівнями» та Класифікатора надзвичайних ситуацій в Україні ДК – 019:2010, 

може класифікуватися як надзвичайна ситуація місцевого рівня, 
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техногенного характеру за кодами 10800 «НС, унаслідок аварій у 

системах життєзабезпечення» та 10820 «НС унаслідок аварій в теплових 

мережах (системах гарячого водопостачання)холодної пори року».  

 3.Прийняття остаточного рішення щодо рівня надзвичайної ситуації, яка  

виникла в комунальному некомерційному підприємстві Вараської міської ради 

«Вараська багатопрофільна лікарня» віднесена до повноважень Вараського 

районного управління ГУ ДСНС України у Рівненській області. 

 

 Секретар комісії                                                      Віта ГАВРИШКЕВИЧ 

 


