
 
                               

  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-05-22 

 позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій Вараської міської територіальної громади 

 

«24» 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 введення воєнного стану на території  України згідно Указу 

Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року …………  …………1 
 

1. Про введення воєнного стану на території України згідно Указу 

Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року. 

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України із 05 

годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року на всій території України введено 

воєнний стан.   

З метою недопущення дестабілізації ситуації у Вараській міській 

територіальній громаді та безперебійного функціонування сектору оборони та 

безпеки громади комісія вирішила: 

1.1 Запровадити на території Вараської міської територіальної 

громади комендантську годину щоденно з 21 год.00 хв. по 6 год.00 хв до 

окремого розпорядження.  

1.2 Відділу цивільного захисту населення управління безпеки та 

внутрішнього контролю видати з матеріального резерву паливо-мастильні 

матеріали: 
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1.2.1 12 ДПРЧ 6 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області  в 

кількості бензин А-92 –  500 л, ДП –  500л. 

1.2.2 Вараському відділу поліції ГУ НП В Рівненській області в кількості 

бензин А-92 – 400 л.  

1.2.3 Відділу у м. Вараш Управління СБ України в Рівненській області в 

кількості бензин А-95 – 100 л, А-92 – 100 л, ДП – 200 л. 

1.2.4 Управлінню освіти виконавчого комітету Вараської міської ради  в 

кількості бензин А-92 – 100 л, ДП – 400 л. 

1.2.5 Вараському районному територіальному центру комплектування та 

соціальної підтримки в кількості бензин А-92 – 200 л. 

1.3 Міському голові м. Вараш Олександру МЕНЗУЛУ: 

1.3.1 Організувати друге пленарне засідання 18 сесії Вараської міської 

ради 24 лютого 2022 року. 

1.4 Фінансовому управлінню виконавчого комітету Вараської 

міської ради:  

1.4.1 Підготувати проєкт рішення Вараської міської ради «Про внесення 

змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік» про 

виділення коштів на територіальну оборону. 

1.5 Управлінню освіти виконавчого комітету Вараської міської 

ради: 

1.5.1 Забезпечити функціонування чергових груп у закладах дошкільної 

освіти громади з 25 лютого 2022 року. 

1.5.2 У закладах загальної середньої освіти громади запровадити освітній 

процес з використанням дистанційних технологій з 28 лютого 2022 року.  

1.5.3 У закладах позашкільної освіти запровадити освітній процес з 

використанням дистанційних технологій з 28 лютого 2022 року. 

1.6 Департаменту культури, туризму, молоді та спорту виконавчого 

комітету Вараської міської ради: 

1.6.1 У ПСМНЗ «Вараська дитяча музична школа» всі заняття проводити 

з використанням дистанційних технологій з 28 лютого 2022 року.  

1.7 Старостам сіл Вараської міської територіальної громади: 

1.7.1 Надати реєстр покинутих будівель для можливості приймання 

(розселення) евакуйованого населення. 

1.7.2 Проводити роз’яснювальну роботу серед населення щодо 

збереження спокою на старостинському округу. 

1.7.3 Звертати увагу на переміщення не відомих осіб та транспорту, про 

що повідомляти правоохоронні органи. 
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1.8 Управлінню економіки та розвитку громади Вараської міської 

ради: 

1.8.1 Підготувати звернення до керівників аптек та аптечних пунктів, які 

знаходяться на території громади та рекомендувати їм на період воєнного стану 

за потреби комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради 

«Вараська багатопрофільної лікарні» та Вараської підстанції екстреної 

(швидкої) медичної допомоги відпускати по акту (з відтермінуванням оплати за 

товар до стабілізації ситуації в країні):  

- медикаменти; 

- перев’язувальні матеріали; 

- розчини; 

- наркотичні препарати. 

1.8.2 Підготувати звернення до керівників АЗС міста, щодо 

безперешкодного та першочергово обслуговування спецтехніки (поліції, ДСНС, 

СБУ, Вараського районного ТЦК та СП, автомобілів медичних та комунальних 

закладів). 

1.9 Комунальному некомерційному підприємству Вараської міської 

ради «Вараський центр первинної медичної допомоги»: 

1.9.1 Тимчасово надати в користування генератор з амбулаторії села 

Більська Воля для КНП ВМР «Вараська багатопрофільна лікарня». 

1.10 Комунальному підприємству «Міські електричні мережі»: 

1.10.1 Забезпечити доставку та встановлення генератора з амбулаторії 

села Більська Воля до КНП ВМР «Вараська багатопрофільна лікарня». 

1.11 Комунальному некомерційному підприємству Вараської міської 

ради «Вараська багатопрофільна лікарня: 

1.11.1  Призупинити планові медичні огляди та планові операції. 

1.11.2  Тимчасово призупинити планові та позапланові відпуски 

працівників закладу. 

1.12 Вараському районному відділу поліції ГУ НП у Рівненській 

області спільно з ГФ «Вараська муніципальна варта»: 

1.12.1  Організувати та виставити  блокпост при в’їзді/виїзді з міста. 

1.12.2 Посилити охорону громадського порядку в громаді. 

1.13 ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» дозволити 

спрощену процедуру закупівель згідно листа, для забезпечення потреб             

ВП «Рівненська АЕС» та підтримання безперебійної роботи стратегічного 

підприємства. 
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1.14 Мешканцям Вараської міської територіальної громади: 

1.14.1  Повідомляти про підозрілих людей на вулицях зокрема особливу 

увагу звертати на людей з елементами червоного кольору на одязі.  

1.14.2 Приділяти підвищену увагу підозрілим особам та предметам.  

1.14.3 Про всі підозрілі речі, а також підозрілих осіб з червоними 

елементами на одязі повідомляти на спецлінію поліції 102.  

1.14.4 Усіх цивільних громадян не виходити на вулицю у форменому або 

тактичному одязі. 

1.15 Відділу інформаційної політики та комунікацій виконавчого 

комітету Вараської міської ради забезпечити оприлюднення на веб-сайті 

Вараської місбької ради рішення комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Вараської МТГ. 

1.16 Контроль за виконання рішення комісії покласти на міського голову 

м. Вараш – голову комісії ТЕБ та НС. 

 

 

 

Міський голова м. Вараш, 

голова комісії       Олександр МЕНЗУЛ 

 

 

Секретар комісії       Віта ГАВРИШКЕВИЧ 
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