
 
                               

  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-04-22 

 засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Вараської міської територіальної громади 

 

«11» лютого 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). 

 

Порядок денний: 

1. Про стан захворюваності на COVID-19 та ГРВІ в громаді, 

відновлення навчального процесу  в закладах загальної середньої та 

позашкільної освіти………………………………………………………………1 
 

1. Про стан захворюваності на COVID-19 та ГРВІ в громаді,  

відновлення начального процесу в закладах загальної середньої та 

позашкільної освіти. 

Павло ПАН  – заступник директора комунального некомерційного 

підприємства Вараської міської ради «Вараський ЦПМД» в телефонному 

режимі проінформував, що захворюваність в громаді на ГРВІ серед  населення 

зменшується. За період з 04.02.2022 по 10.02.2022 зареєстровано 466 випадків 

захворюваності на грип та ГРВІ: з них 92 дитина та 374 дорослих. Вараським 

центром первинної медичної допомоги проведено 38183 щеплення, із них другу 

дозу вакцинації отримало 18288 осіб, бустерну дозу отримало 454 особи 

громади.        
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За інформацію Вараського районного відділу ДУ «Рівненський обласний 

центр контролю та профілактики хвороб МОЗ» станом на 10.02.2002 активних 

хворих на COVID-19 по громаді становить 1205 осіб. За весь період захворіло  

7475 осіб, 90 летальних випадки, 6180 осіб одужали. Впродовж минулої доби у 

Вараській МТГ виявлено 120 нових випадків захворювання на COVID-19, 

одужало 112 осіб. Станом на 10.02.2022 на стаціонарному лікуванні в 

інфекційному та перепрофільному відділенні перебуває 26 хворих на        

COVID-19, із них 18 хворих у важкому стані та 19 хворих на кисні, 1 особа 

підключено до апарату ШВЛ.  

         Олена КОРЕНЬ – начальник управління освіти виконавчого комітету 

Вараської міської ради повідомила, що відповідно до моніторингу відсутності 

дітей по хворобі в закладах освіти значно зменшилася у порівнянні з минулим 

тижнем та становить 424 дитини та 27 працівників.      

 Станом на 10.02.2022 хворих дітей у закладах освіти міста (ліцей 1,2,3,4,5 

та гімназія) 293 особи з них на СOVID-19 хворіє 24 дитини. У Рудківському 

ЗЗСО хворих 8 дітей, Сопачівському ліцеї хворих 37 дітей з них на COVID-19 3 

дитини, Більськовільському ліцеї хворих 35 дітей, Заболотівській гімназії 

хворих 3 дитини з них на COVID-19 - 1 дитина. Cеред педагогічних працівників 

цих закладів хворих 25 осіб з них на COVID-19 -15 осіб. Та внесла пропозицію 

в цих закладах розпочати навчання з 14.02.2022 в очній формі.   

 Наталія ПЕТРОВИЧ- директор департаменту культури, туризму, молоді 

та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради внесла пропозицію на 

розгляд комісії щодо відновлення групових занять здобувачами освіти  у  

ПСМНЗ «Вараська дитяча музична школа» в очній формі з 14.02.2022.    

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) комісія вирішила: 

1.1 Управлінню освіти виконавчого комітету Вараської міської 

ради: 

1.1.1 Відновити освітній процес у закладах загальної середньої освіти 

міста (ліцей 1,2,3,4,5 та гімназія), у Рудківському ЗЗСО, Сопачівському ліцеї, 

Більськовільському ліцеї та у Заболоттівській гімназії для учнів 5-11 класів в 

очній формі з 14 лютого 2022 року.        
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1.1.2 Відновити відвідування закладів позашкільної освіти з 14 лютого 

2022 року. 

1.2 Департаменту культури, туризму, молоді та спорту виконавчого 

комітету Вараської міської ради: 

1.2.1 Відновити відвідування групових занять здобувачами освіти  у  

ПСМНЗ «Вараська дитяча музична школа» в очній формі з 14 лютого 2022 

року. 

1.3  Відділу інформаційної політики та комунікацій виконавчого 

комітету Вараської міської ради забезпечити оприлюднення на веб-сайті 

Вараської міської ради рішення комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Вараської МТГ.  

1.4 Контроль за виконанням рішення комісії покласти на начальника 

управління освіти та на директора департаменту культури, туризму, молоді та 

спорту виконавчого комітету Вараської міської ради. 

 

 

Міський голова м. Вараш, 

голова комісії       Олександр МЕНЗУЛ 

 

 

Секретар комісії       Віта ГАВРИШКЕВИЧ 
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