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П Р О Т О К О Л  №32
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій Здолбунівської міської ради

“28” жовтня 2021 року м. Здолбунів

Головував: міський голова, голова комісії Владислав СУХЛЯК 
Присутні: члени комісії та запрошені (за окремим списком).

І. Про забезпечення дотримання на території громади 
протиепідемічних заходів поширення СОУЮ-19 при “червоному” рівні 
епідемічної небезпеки.

(Інформація: Сухляк В. О., Стрельчук Л.Д., Антонюк І.В.)
З метою запобігання поширенню на території Здолбунівської міської 

територіальної громади гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЛ8-СоУ-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 СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2” (зі змінами), протоколу позачергового засідання, 
протоколу № 36 позачергового засідання комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області від 27.10. 
2021 комісія вирішила:

1. Управлінню з гуманітарних питань міської ради враховуючи 
стрімке зростання нових випадків коронавірусної хвороби та для збереження 
здоров'я дітей і працівників освітніх закладів, рекомендувати директорам шкіл 
запровадити для учнів 1-4 класів канікули, а для учнів 5-11 класів та у 
позашкільних закладах - дистанційну форму навчання.

Термін виконання: з 01.11.2021 по 05.11.2021
2. Директорам комунальних некомернійних підприємств 

“Здолбунівський центр первинної медичної допомоги” та “Здолбунівська 
центральна міська лікарня”:

2.1. Забезпечити розгортання додаткових ковідних ліжок.
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2.2. Забезпечити організацію нововведених ліжок необхідним 
обладнанням, в т.ч. для проведення кисневої терапії.

2.3. Вжити всіх необхідних заходів для забезпечення дорослих та 
дитячих ліжко-місць, виділених для госпіталізації хворих на COVID-19, 
централізованим киснем на 100%.

2.4. Взяти на особистий контроль залишки кисню, необхідні для 
забезпечення реанімаційних ліжок, в медичних закладах, визначених для 
госпіталізації хворих на COVID-19, та забезпечити надання даних в систему 
MedData.

2.5. Забезпечити страхування 100% медичного персоналу усіх медичних 
закладів охорони здоров'я, які задіяні в боротьбі з COVID-19.

3. Керівникам ринків забезпечити обладнання ринків двома входами та 
двома виходами для проведення контролю відвідування ринків.

Термін виконання: 29.11.2021
4. Відділу інформаційної політики, технологій та захисту інформації 

Здолбунівської міської ради продовжувати постійне оприлюднення на веб- 
сайті міської ради відомостей про діючі протиепідемічні заходи, прийняті 
керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної 
ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням на 
території України COVID-19, Державною та обласною комісіями з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і цим протоколом.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 
Комісії.

II. Про тимчасове призупинення теплопостачання .
(Інформація: Сухляк В.О., Сосюк Ю.П., Столярчук А.Л.)
У зв’зку з очікуваною денною температурою зовнішнього повітря +14 

градусів та середньодобовою температурою вище +8 градусів, врахувавши 
канікули та дистанційне навчання в школах громади, а також встановлення 
лімітів на постачання природного газу ТОВ “Газопостачальна компанія 
“Нафтогаз Трейдинг” для населення за ціною 7420,00 грн. за тис.куб.м, 
зважаючи, що ці об’єми для населення є фіксованими, комісія вирішила:

1. Комунальному підприємству “Здолбунівкомуненергія” ;
1.1. Призупинити роботу котелень по вулицях: Шкільна. 40-6.

Шкільна,40, Коперника 65-6, Данила Галицького, 16, Шевченка. 202, 
Фабрична, 1/2 , Заводська, 2-6.

Термін виконання: з 09:00 29.10.2021
по 09:00 07.11.2021 ~

1.2. За період призупинення подачі тепла нарахувань за надання послуги 
не проводити.

1.3. Забезпечити роботу котельні по вуд. 8 Березня. 40 відповідно до 
розпорядження міського голови від 11.10.2021 № 181-р “Про початок 
опалювального сезону 2021-2022 року в закладах охорони здоров'я 
Здолбунівської міської територіальної громади ”.
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1.4. Здійснювати щоденний моніторинг температури зовнішнього 

повітря для своєчасного відновлення теплопостачання.
2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Міський голова, 
голова Комісії

Секретар Комісії

Владислав СУХЛЯК 

Лариса СТРЕЛЬЧУК


