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1 . Про стан з пожежами і загибеллю людей на них на території 

Вараської міської територіальної громади у 2021 році та заходи щодо їх 

попередження. 

Ігор ШЕВЧУК – головний інспектор відділу запобігання надзвичайним 

ситуаціям Вараського районного управління ГУ ДСНС України у Рівненській 

області поінформував членів комісії, що протягом 2021 року на території 

Вараської міської територіальної громади виникло 32 пожежі (коротке 

замикання електромережі – 10, необережне поводження з вогнем 

невстановленої особи – 8, підпал – 7, необережність під час куріння – 2, 

порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей – 2, пустощі дітей 

з вогнем – 1, самозаймання речей та матеріалів – 1, несправність електричної 

системи транспортного засобу – 1), які були ліквідовані силами 12 ДПРЧ (м. 

Вараш), 5 ДПРП (смт Рафалівка) 6 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській 

області та КП «Благоустрій» ВМР (с. Мульчиці, с. Більська Воля). Випадків 

загибелі та травмування людей на пожежах не було. Також, у 2021 році 

пожежно-рятувальним підрозділом міста неодноразово здійснювалися виїзди 

на: гасіння сухої трави, залишків рослинності, лісових масивів; надання 

допомоги населенню по ліквідації наслідків негоди, надання допомоги 

працівникам поліції по відкриванню дверей квартири, ліквідацію дорожньо-

транспортних пригод тощо 

З урахуванням заслуханої інформації та з метою запобігання поширенню 

на території Вараської міської територіальної громади пожеж комісія 

вирішила: 

1.1 Керівникам підприємств, установ та організацій Вараської міської 

територіальної громади незалежно від форми власності, релігійних громад, 

ОСББ: 

1.1.1 здійснити аналіз стану протипожежного захисту підвідомчих 

об’єктів; 

1.1.2 розробити плани заходів щодо забезпечення протипожежного 

захисту підвідомчих об’єктів у 2022 році; 

1.1.3 забезпечити об’єкти, що перебувають на балансі, надійним 

зв’язком, поновити на них наочну протипожежну агітацію; 

1.1.4 визначити відповідальних осіб за дотриманням протипожежного 

стану в будівлях, спорудах та інших приміщеннях на яких покласти обов’язки 

щодо здійснення контролю за дотриманням протипожежного режиму, 

справністю систем протипожежного захисту, первинних засобів 

пожежогасіння, електроустановок, а також проведення оглядів приміщень на 

території; 

1.1.5 забезпечити своєчасне очищення території від накопичення листя, 
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залишків сухої рослинності, побутових відходів; 

1.1.6 забезпечити утримання в справному стані джерел зовнішнього та 

внутрішнього протипожежного водопостачання, систем протипожежного 

захисту та первинних засобів пожежогасіння, шляхів евакуації тощо; 

1.1.7 проводити роз’яснювальну роботу серед працівників підприємств, 

установ, організацій різних форм власності та населення щодо дотримання 

вимог пожежної безпеки; 

1.1.8 організувати комісійні перевірки протипожежного стану 

приміщень, будівель та споруд, а також територій. Вжити невідкладних заходів 

щодо приведення зазначених об’єктів у відповідність до вимог норм та правил з 

питань пожежної безпеки; 

1.1.9 керівникам закладів дошкільної, загальної середньої освіти, 

лікувальних, культурно-просвітницьких і видовищних закладів, готелів та 

інших аналогічних за призначенням об’єктів з масовим перебуванням людей 

практично відпрацьовувати з обслуговуючим персоналом дії згідно планів 

евакуації людей на випадок пожежі або надзвичайної ситуації; 

1.1.10 визначити порядок зберігання та використання вибухо-, пожежо- 

небезпечних речовин, балонів з газами (киснем), карбіду та інших 

легкозаймистих речовин та горючих рідин, що мають підвищену пожежну 

небезпеку з дотриманням вимог Правил пожежної безпеки в Україні та інших 

нормативно-правових документів. Звернути увагу на відповідність вимогам 

місць їх використання, фасування, проведення зливних та наливних операцій; 

1.1.11 забезпечити усунення у повному обсязі недоліків з питань 

пожежної та техногенної безпеки зазначених у приписах про усунення 

порушень вимог пожежної та техногенної безпеки органів державного нагляду 

(контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки. 

1.2 Департаменту соціального захисту та гідності виконавчого комітету 

Вараської міської ради, територіальному центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) м. Вараш, Вараському центру соціальних служб, 

Вараському районну відділу поліції ГУНП в Рівненській області, Вараському 

районному управлінню ГУ ДСНС України у Рівненській області, Вараським 

територіальним курсам ЦЗ та БЖД ІІІ категорії, старостам, головам правлінь 

ОСББ: 

1.2.1 посилити інформаційно-просвітницьку роботу з непрацюючим 

населенням, сім’ями та особами, що опинилися в складних життєвих 

обставинах, щодо вивчення правил пожежної безпеки та з питань поведінки в 

умовах надзвичайних ситуацій; 

1.2.2 відповідальним за проведення профілактичної роботи з населенням 

пройти спеціальне навчання на базі навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД 

Рівненської області; 

$f8ABB0|PSPPRq¢¤¡¤¡®¡¤¡± 



4 
 

1.2.3 до агітаційно-масової роботи щодо профілактики пожеж у 

житловому секторі залучати волонтерські організації, членів добровільних 

протипожежних формувань, працівників місцевих пожежних команд. 

1.3 Комунальному некомерційному підприємству Вараської міської 

ради «Вараська багатопрофільна лікарня», комунальному некомерційному 

підприємству Вараської міської ради «Вараський центр первинної медичної 

допомоги»: 

1.3.1 під час медичного обслуговування населення проводити 

роз’яснювальну роботу з пацієнтами щодо профілактики опікового 

травматизму та загибелі людей у вогні; 

1.3.2 вжити організаційних та практичних заходів щодо усунення 

порушень зазначених у приписах про усунення порушень вимог пожежної та 

техногенної безпеки органів державного нагляду (контролю) у сфері пожежної 

та техногенної безпеки; 

1.3.3 обладнати (оновити) в кожному лікувальному закладі спеціальні 

куточки (стенди) відповідною літературою та наочною агітацією щодо 

попередження опікового травматизму та загибелі людей у вогні 

1.4 Управлінню освіти виконавчого комітету Вараської міської ради: 

1.4.1 організувати додаткове навчання учнів правилам пожежної безпеки; 

1.4.2 у загальноосвітніх закладах та дошкільних закладах організувати 

проведення з дітьми виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам від 

дитячих пустощів з вогнем; 

1.4.3 до вивчення правил пожежної безпеки, проведення роз’яснювальної 

роботи, спрямованої на запобігання травмування і загибелі дітей на пожежах, 

участі у заняттях «Основ безпеки життєдіяльності», а також у батьківських 

зборах в дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах залучати 

працівників Вараського районного управління (12 ДПРЧ) ГУ ДСНС України у 

Рівненській області; 

1.4.4 організовувати екскурсії в пожежні частини для проведення 

навчання дітей та підлітків правилам обережного поводження з вогнем та діям 

на випадок пожежі. 

1.5 Керівникам комунальних підприємств, установ та організацій: 

1.5.1 відремонтувати і відновити несправні джерела зовнішнього 

протипожежного водопостачання (пожежні гідранти та пожежні водоймища) 

про, що інформувати 12 ДПРЧ 6 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській 

області; 

1.5.2 забезпечити покажчиками місця розташування джерел зовнішнього 

протипожежного водопостачання (пожежні гідранти, пожежні водоймища 
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тощо); 

1.5.3 забезпечити першочерговість ліквідації аварійних ситуацій на 

водопровідних мережах громади, на яких розташовані джерела 

протипожежного водопостачання; 

1.5.4 забезпечити утримання пожежних гідрантів вуличної мережі та 

об’єктових мереж, пожежних водоймищ, водонапірних веж у справному стані, 

своєчасний їх ремонт та заміну. 

1.6 Вараському районному управлінню (12 ДПРЧ 6ДПРЗ) ГУ ДСНС 

України у Рівненській області: 

1.6.1 продовжити проведення пожежно-профілактичних відпрацювань 

населених пунктів громади направлених на зменшення кількості пожеж та 

загибелі людей на них. До проведення зазначеної роботи залучити працівників 

Вараського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській та працівників 

департаменту соціального захисту та гідності; 

1.6.2 продовжити інформувати населення про дотримання вимог 

пожежної безпеки, шляхом запровадження постійних рубрик у засобах масової 

інформації, а також за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, 

аудіовізуальних та інтерактивних засобів і соціальної реклами, а також шляхом 

розміщення плакатів, листівок, буклетів, текстів, застережень та звернень до 

населення на об’єктах з масовим перебуванням людей, у соціально-побутових, 

комунальних, медичних, громадських установах, закладах освіти, культури, 

громадському транспорті, поштових та банківських відділеннях, ОСББ, у 

приміщеннях житлових та адміністративних будинків, торгівельних закладах, 

місцях масового відпочинку громадян тощо; 

1.6.3 організувати позапланові відпрацювання населених пунктів 

громади, найбільш уражених пожежами, а також тих, де спостерігалась 

загибель людей, рейдовими групами. 

1.7 Контроль за виконанням рішення комісії покласти на відділ 

цивільного захисту населення управління безпеки та внутрішнього контролю 

виконавчого комітету Вараської міської ради та Вараське районне управління 

ГУ ДСНС України у Рівненській області. 

 

2 . Про підведення підсумків роботи комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Вараської міської 

територіальної громади за 2021 рік. Затвердження плану роботи комісії на 

2022 рік.           

 Анатолій ТОНКОШКУРИЙ – начальник відділу цивільного захисту 

населення управління безпеки та внутрішнього контролю виконавчого комітету 

Вараської міської ради проінформував членів комісії, що виконання 
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попереджувальних заходів та вирішення оперативних питань з ліквідації 

аварійних ситуацій, які мали місце протягом 2021 року на території громади 

організовувалося комісією з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій. Згідно плану роботи комісії з питань ТЕБ та НС, 

заплановані заходи на 2021 рік виконані в повному обсязі, крім того були 

розглянуті позачергові питання, які потребували негайного вирішення. Всього 

за звітний період проведено 20 засідань комісії, на яких розглянуто 39 питань з 

них 29 позапланових.          

 З урахуванням інформації та за результатами обговорення питання 

порядку денного комісія вирішила: 

2.1 Роботу комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Вараської міської територіальної громади визнати 

задовільною. 

2.2 Затвердити План роботи комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Вараської МТГ на 2022 рік (додаток 1). 

2.3 Керівникам виконавчих органів Вараської міської ради, 

підприємств, установ та організацій Вараської міської територіальної громади: 

2.3.1 забезпечити своєчасне та повне надання матеріалів з питань, які 

заплановані для розгляду комісією; 

2.3.2 аналітичні довідки та пропозиції до проєктів протокольних рішень 

комісії надавати до відділу цивільного захисту населення управління безпеки та 

внутрішнього контролю виконавчого комітету Вараської міської ради.  

2.4 Контроль за виконанням рішення комісії покласти на відділ 

цивільного захисту населення управління безпеки та внутрішнього контролю 

виконавчого комітету Вараської міської ради. 

 

3 . Про встановлення на території Вараської міської територіальної 

громади «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19. 

Жанна МИРОНЧУК – директор комунального некомерційного 

підприємства Вараської міської ради «Вараський ЦПМД» повідомила, що 

захворюваність на COVID-19 в громаді значно збільшується. Зросла кількість 

звернень населення з захворюванням на ГРВІ, пневмонію. За період з 

24.01.2022 по 26.01.2022 зареєстровано 520 випадків захворюваності на грип та 

ГРВІ: з них 195 дітей та 325 дорослих.           

 Марина КОЗОДОЙ – лікар епідеміолог Вараського районного відділу 

ДУ «Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ» 

проінформувала членів комісії, що захворюваність на COVID-19 серед 

мешканців громади дуже зростає. Станом на 26.01.2022 активних хворих 242 

особи. За весь період захворіло 5929 осіб, 86 летальних випадки, 5601 особа 
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одужали. За 26.01.2022 померло 2 особи, всі з них не вакциновані.  

 Олена КОРЕНЬ – начальник управління освіти виконавчого комітету 

Вараської міської ради повідомила, що захворюваність на гострі респіраторні 

хвороби в закладах освіти значно збільшується. 25.01.2022 відсутніх дітей в 

закладах освіти становила 1558, то 26.01.2022 становила вже 1764. Зросла 

захворюваність також і серед педагогічних працівників. Внесла пропозицію 

тимчасово призупини навчальний процес у закладах загальної середньої та 

позашкільної освіти. Найгірша ситуація щодо захворюваності спостерігається у 

Більськовільському, Мульчицькому ліцеях, вараських ліцеях №1,3,4.                                                                                              

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 №1236 від 09.12.2020 «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 Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій №2 від 25.01.2022; 

- протоколу позачергово засідання комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області №2 від 25.01.2022 

комісія вирішила: 

3.1 Встановити на території Вараської міської територіальної 

громади з 00 год. 00 хв. 27 січня 2022 року «червоний» рівень епідемічної 

небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечити безумовне виконання відповідних 

протиепідечних заходів згідно з якими забороняється: 

3.1.1 робота закладів освіти, в яких вакциновано менше ніж 100% 

співробітників; 

3.1.2 робота ТРЦ; 

3.1.3 робота розважальних закладів; 

3.1.4 робота закладів, що реалізують непродовольчі товари (зокрема 

ринків); 

3.1.5 робота закладів побутового обслуговування; 

3.1.6 діяльність закладів із розміщення; 

3.1.7 проведення масових заходів; 

3.1.8 робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури; 

3.1.9 робота закладів громадського харчування (окрім роботи на винос та 
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доставки); 

3.1.10 робота спортзалів, басейнів; 

3.1.11 міжобласні та міжнародні перевезення. 

3.2 Обмеження, які передбачені пунктами 3.1.1:3.1.11 не діють за 

наявності одного з документів: 

3.2.1 зелений COVID-сертифікат; 

3.2.2 міжнародне свідоцтво про вакцинацію; 

3.2.3 іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, 

дозволеними ВООЗ; 

3.2.4 негативний результат ПЛР-або експрес-тесту на визнання антигена; 

3.2.5 сертифікат про одужання. 

3.3 Норми, які не застосовуються навіть за наявності COVID-

документів:   

3.3.1 перевезення пасажирів у кількості більшій, ніж місць для сидіння 

+50% місць для стояння; 

3.3.2 перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу; 

3.3.3 самовільно залишати місце самоізоляції чи обсервації; 

3.3.4 робота закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 

50% учнів та співробітників 

3.4 Управлінню освіти виконавчого комітету Вараської міської 

ради: 

3.4.1 тимчасово призупинити освітній процес у закладах загальної 

середньої та позашкільної освіти громади до зниження рівня захворюваності на 

гострі респіраторні вірусні інфекції з 27 січня 2022 року по 06 лютого 2022 

року включно. Навчальний матеріал відпрацювати шляхом ущільнення.   

3.5 Департаменту культури, туризму, молоді та спорту виконавчого 

комітету Вараської міської ради: 

3.5.1 тимчасово призупини освітній процес у ПСМНЗ «Вараська дитяча 

музична школа» до зниження рівня захворюваності на гострі респіраторні 

вірусні інфекції з 27 січня 2022 року по 06 лютого 2022 року включно.    

3.6 Вараському РВП ГУ НП в Рівненській області, Володимирецькому 

управлінню Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській 

області спільно з відділом екологічного контролю управління безпеки та 

внутрішнього контролю забезпечити посилений контроль за дотриманням 

вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 №1236 "Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 
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заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі 

змінами). 

3.7 Відділу інформаційної політики та комунікацій виконавчого 

комітету Вараської міської ради забезпечити оприлюднення на веб-сайті 

Вараської міської ради відомостей про діючі протиепідемічні заходи, а також 

рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій Вараської МТГ.  

3.8 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 громади гострої респіраторної хвороби 

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

 

 

Міський голова м. Вараш, 

голова комісії       Олександр МЕНЗУЛ 

 

 

Секретар комісії       Віта ГАВРИШКЕВИЧ 
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