
                                                                  

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  

№1440-ПТ-ТЕБтаНС-01-22 

позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Вараської міської територіальної громади 

 

«21» січня 2022 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). 
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1 Про стан захворюваності на COVID-19 та встановлення на території 

Вараської міської територіальної громади «помаранчевого» рівня 

епідемічної небезпеки поширення COVID-19. 

З метою запобігання поширенню на території Вараської міської 

територіальної громади гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до: 

- Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", постанови 

Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 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, внесеними 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.11.2021 №1240); 

- протоколу позачергового засідання комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області №1 від 18 січня 

2022 року; 

- протоколу засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Вараського району №1 від 20 січня 2022 року комісія 

вирішила: 

1.1 Встановити з 22 січня 2022 року "помаранчевий" рівень епідемічної 

небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 на території Вараської міської територіальної 

громади та забезпечити безумовне виконання відповідних протиепідемічних 

заходів  

1.2 КП «Вараський центр первинної медичної допомоги», КНП ВМР «Вараська 

багатопрофільна лікарня», «Вараському районному відділу ДУ 

«РІВНЕНСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ України» до повноважень забезпечити: 

- готовність до прийому хворих на COVID-19, виявлення та реєстрацію осіб з 

підозрою відповідно до стандартів Міністерства охорони здоров'я; 

-збільшення кількості тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та 

експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2; 

-контролю за дотриманням критеріїв госпіталізації пацієнтів з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-

CoV-2, шляхом неухильного виконання галузевих стандартів організації 

надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19). 

1.3  Контроль за виконанням рішення комісії покласти на міського голову м. 

Вараш, керівника з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у зв’язку з 

поширенням на території гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 
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2 Про стан забезпечення закладів охорони здоров’я Вараської міської 

територіальної громади альтернативними (автономними) джерелами 

живлення та розроблення відповідних алгоритмів забезпечення. 
 

Відповідно до: 

-рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій (протокол № 1 від 05.11.2021); 

-протоколу комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій Рівненської області (протокол № 38 від 08.11.2021); 

-протоколу комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій Рівненської області (протокол № 1 від 18.01.2022); 

-протоколу комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій Вараського району (протокол № 1 від 20.01.2022), комісія вирішила: 
 

2.1 Активізувати роботу із забезпечення закладів охорони здоров'я джерелами 

альтернативного електропостачання та усунення недоліків технічного стану 

резервних джерел електричного живлення, проведеного спеціалістами 

Держенергонагляду.  

Термін: негайно 

2.2 Алгоритми забезпечення закладів охорони здоров'я джерелами 

альтернативного електропостачання надіслати до управління цивільного 

захисту Департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення 

облдержадміністрації. 

 Термін: до 28.01.2022 

   

2.3  Комунальному підприємству «Міські електричні мережі» не допускати 

відключення від електропостачання закладів охорони здоров'я, особливо тих, 

які в своєму складі мають відділення/палати інтенсивної або реанімаційної 

допомоги, а також надають допомогу пацієнтам з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. 

2.4 Відділу інформаційної політики та комунікацій забезпечити 

оприлюднення на веб-сайті Вараської міської ради відомостей про діючі 

протиепідемічні заходи, а також рішення, прийняті комісією з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій області з цих 

питань. 

2.5  Вараському районному відділу поліції ГУ НП в Рівненській області 

забезпечити посилений контроль за дотриманням вимог постанови Кабінету 

Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 "Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
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COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі 

змінами). 

2.6 Контроль за виконанням рішення комісії покласти на міського голову м. 

Вараш керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, у зв’язку 

з поширенням на території Рівненської області гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. 

  

3  Про стан забезпечення ліжок КНП ВМР «Вараська багатопрофільна 

лікарня», що виділені для госпіталізації хворих на COVID-19, кисневими 

точками, киснем, кисневими концентраторами.               
         

3.1  З метою забезпечення належного оснащення закладу охорони здоров'я в 

умовах поширення коронавірусної інфекції, комісія вирішила: 

3.2 Вжити всіх необхідних заходів для забезпеченості КНП ВМР «Вараська 

багатопрофільна лікарня», на 120% системами централізованого 

киснепостачання всіх дорослих та дитячих ліжко-місць, виділених під 

COVID-19 на піку пандемії у жовтні-грудні 2021 року. 

Термін: до 01.03.2022 

3.3 Керівнику підприємства взяти на контроль залишків кисню, необхідних для 

забезпечення COVID-ліжок, та за щоденною подачею якісних даних в 

систему МЕДДАТА. 

3.4 Контроль за виконанням рішення комісії покласти на міського голову                 

м. Вараш, голову комісії з питань ТЕБ та НС Вараської міської 

територіальної громади. 

            

 

 

Міський голова м. Вараш, 

голова комісії        Олександр МЕНЗУЛ 

 

 

Начальник відділу цивільного захисту  

управління безпеки та внутрішнього  

контролю виконавчого комітету  

Вараської міської ради      Анатолій ТОНКОШКУРИЙ 
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