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ДОРУЧЕННЯ
До протоколу №03 від 18.02.2022 дистанційного позапланового засідання
Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при
виконавчому комітеті міської ради.
Прошу забезпечити своєчасне виконання прийнятих Комісією рішень.
Додаток: на _5_- и аркушах.
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Протокол № _03_(дистанційного)
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті
Южноукраїнської міської ради
_18_._02_.2022
м. Южноукраїнськ
_ 09:50 годин
Головував: Онуфрієнко В.В. - голова Комісії – міський голова;
Організатор
дистанційного засідання: Колесников І.К. – заступник голови Комісії
Члени комісії: - за окремим списком (додається).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про епідемічну ситуацію із захворюваністю на грип та інші ГРВІ серед
населення Южноукраїнської міської територіальної громади та заходи,
спрямовані на зниження ризиків під час епідеміологічного сезону з грипу (згідно
рішення Комісії від 11.02.2022 – протокол №02).
Наразі в Україні спостерігається деяке зниження захворюваності на віруси
респіраторної групи через циркуляцію вірусів SARS-CoV-2 та інших. Хоча минулого
6-го тижня інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ на 23,2% вище
показника за аналогічний період минулого сезону (5-го тижня – на 16,3%).
З інформацією Центру охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я
України: За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли 435 649 осіб, із них 117 575
(27,0%) – діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить
1282,9 ( – 136,8 у порівнянні з попереднім тижнем) на 100 тисяч населення – це
відповідає дуже високій інтенсивності епідемічного процесу
Значення інтенсивного показника захворюваності розраховано на основі
кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ (грип, аденовірус, риновірус, парагрип,
COVID-19 та інші).
Із 4 жовтня 2021 до 13 лютого 2022 року загалом перехворіло вже 12,7%
(+1,1%) населення країни. Летальних випадків унаслідок грипу не зареєстровано.
Найвищий інтенсивний показник (дуже високий рівень інтенсивності
епідемічного процесу – фіолетовий) зареєстровано у 10 (–6) областях України,
високий рівень (червоний) – у 7 (+1) областях, середній рівень (помаранчевий) – у 6
(+3) областях та місті Києві. Рівень по Миколаївській області на тому ж рівні – дуже
високий (фіолетовий).

2
Начальник УНС ВПО – заступник керівника міського штабу з ліквідації
наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру (далі –
міського Штабу), пов'язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на
адміністративній території міста Южноукраїнська:
За інформацією міського штабу в період з 11.02.2022 по 16.02.2022 на
адміністративній території МТГ спостерігається тенденція росту захворюваності
серед дорослого населення та значного зменшення захворюваності серед дітей.
Станом на 11.02.2022 захворюваність серед дорослих становила 64 особи, серед
школярів та вихованців ДНЗ – 487 осіб. Реальний стан захворюваності населення
міста на грип та ОРВІ станом на 16.02.2022: дорослі – 94 особи, діти (школярі та
вихованці ДНЗ) – 251.
Дані про захворюваність дітей за віком станом на 16.02.2022:
Заклади загальної середньої освіти
Назва закладу

Кількість відсутніх
Відсоток відсутніх
учнів по хворобі (ГРВІ, учнів по хворобі (ГРВІ,
грип)
грип)
8
3
2
1
22
7
4
2
8
8
29
10
23
9
14
11
61
11
48
10
55
24
35
7
15
3
16
9
9
13
12
17
6
21
1
5
1
6
0
0

1-4 кл.
Гімназія 1
5-8 кл.
9-11кл.
ЮЗШ №1
1-4 кл.
5-8 кл.
9-11кл.
ЮЗШ №2
1-4 кл.
5-8 кл.
9-11кл.
ЮЗШ №3
1-4 кл.
5-8 кл.
9-11кл.
ЮЗШ №4
1-4 кл.
5-8 кл.
9-11кл.
Костянтинівський 1-4 кл.
ЗЗСО
5-8 кл.
9-11кл.
Іванівський ЗЗСО 1-4 кл.
5-8 кл.
9-11кл.

Станом на 17.02.2022:
Костянтинівський ЗЗСО
Клас

Кількість учнів
всього
85
74

Кількість учнів
відсутніх по
хворобі
15
34

Відсоток відсутніх
учнів/вихованців по
хворобі
18
46

9 кл.
10 кл.

11 кл.

75

6

8

3

ЮЗШ №3
Клас

Кількість учнів
всього

Кількість учнів
відсутніх по
хворобі

5 кл.
6 кл.
7 кл.
8 кл.
9 кл.
10 кл.
11 кл.

14
18
22
16
21
8

3
2
3
4
4
2

Відсоток
відсутніх
учнів/вихованців
по хворобі
21
11
14
25
19
25

Керуючись п.п.6 п.«б» ч.1 ст.33 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», у відповідності до п.3.1.13. «Положення про комісію з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті
Южноукраїнської міської ради», затвердження рішенням виконавчого комітету
Южноукраїнської міської ради від 28.04.2021 №95, на виконання вимог доручення
Южноукраїнського міського голови від 21.09.2021 №17/02-34/2990 до рішень Комісії
від 15.09.2021 «Про проведення попереджувальних заходів на адміністративній
території Южноукраїнської МТГ у період епідемічного сезону грипу та ГРВІ 20212022 років» (п.5 протоколу №10), якими затверджено заходи з мінімізації наслідків
поширення захворюваності на грип і ГРВІ, недопущення епідемічних ускладнень,
економічних збитків, а також можливих спалахів інфекції, КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Доповідь заступника начальника міського Штабу Колесникова І.К. міського
Штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного
характеру пов'язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на
адміністративній території міста Южноукраїнська щодо протокольного рішення
міського Штабу від 17.02.2022 (протокол №72) взяти до відома.
2. Продовжити роботу сил та засобів міської ланки ТП ЄДС ЦЗ у режимі
надзвичайної ситуації.
Термін: до особливого розпорядження
3. Відновити з 21.02.2022 освітній процес в загальноосвітніх школах,
міжшкільному навчально-виробничому комбінаті, дитячо-юнацькій спортивній школі,
дитячій школі мистецтв за очною (стаціонарною) формою навчання, за винятком:
- 10-х класів ЮЗШ №3 – навчаються у дистанційному режимі до 25.02.2022
включно;
- 9-х класів ЮЗШ №3 – навчаються у дистанційному режимі до 21.02.2022
включно, до прийняття відповідного рішення з урахуванням епідемічної ситуації;
- 5-х, 8-х, 11-х класів Костянтинівського ЗЗСО – навчаються у
дистанційному режимі до 25.02.2022 включно;
- 9-х класів Костянтинівського ЗЗСО – навчаються у дистанційному режимі
до 21.02.2022 включно, до прийняття відповідного рішення з урахуванням епідемічної
ситуації.
Термін: зазначено
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4. Керівникам ЮЗШ №3 та Костянтинівської ЗЗСО забезпечити моніторинг
епідемічної ситуації у класах (потоках) з дистанційною формою навчання (згідно п.3).
При зниженні рівня захворюваності через Управління освіти (Сінчук) погодити
з оперативним Штабом рішення щодо відновлення освітнього процесу за очною
(стаціонарною) формою навчання.
Термін: при зниженні рівня захворюваності
5. Начальнику управління освіти міської ради ім. Б.Грінченка (Сінчук),
начальнику управління молоді, спорту та культури (Захарко):
5.1. Забезпечити проведення освітнього процесу в загальноосвітніх,
позашкільних навчальних закладах, міжшкільному навчально-виробничому комбінаті,
спортивній та школі мистецтв (за винятком закладів, класів та потоків, передбачених
п.3 даного рішення).
Термін: з 21.02.2022
5.2. через засоби масової інформації довести до населення міста інформації
щодо рішення Комісії про початок навчального та виховного процесу в
загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах, міжшкільному навчальновиробничому комбінаті, спортивній школі та школі мистецтв.
Термін: негайно
5.3. продовжити проведення повного комплексу протиепідемічних заходів у
загальноосвітніх навчальних закладах, дошкільних та позашкільних закладах,
міжшкільному навчально-виробничому комбінаті, спортивній школі та школі
мистецтв.
Термін: в період епідсезону
5.4. забезпечити щоденний моніторинг щодо відвідування загальноосвітніх,
дошкільних та позашкільних навчальних закладів, міжшкільному навчальновиробничому комбінаті, спортивній школі та школі мистецтв;
Термін: в період епідсезону
5.5. при відсутності більше ніж 20% дітей в організованому дитячому
колективі та учнів класу у загальноосвітніх навчальних закладах (при наявності
документального підтвердження про захворювання на грип та ГРВІ) та за поданням
керівника закладу призупиняти навчально-виховний процес;
Термін: негайно
5.6. заборонити перебування у закладах освіти міста сторонніх осіб, які не
мають відношення до організації навчально-виховного процесу окрім осіб, що мають
відношення до процесу обслуговування закладу за умови дотримання
протиепідемічних заходів.
Термін: на час здійснення
обмежувальних заходів або
до особливого розпорядження
5.7. забезпечити вхідний дистанційний температурний скринінг (контроль)
відвідувачів та персоналу підпорядкованих об’єктів.
Термін: на період епідсезону
6. Відокремленому підрозділу «Южно-Українська
«Енергоатом» (Полович) на період епідсезону:

АЕС»

ДП

«НАЕК

6.1 скасувати обмеження щодо проведення заходів в ККСС «Олімп», ІКЦ
«Імпульс» та ДК «Енергетик».
Термін: з 19.02.2022
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6.2. доручити підпорядкованим керівникам закладів культури, спортивнооздоровчих та відпочинку забезпечити вхідний дистанційний температурний скринінг
(контроль) відвідувачів та персоналу підпорядкованих об’єктів;
6.3. продовжити виконання заходів, передбачених п.14, 15 рішення Комісії від
04.02.2022 (протокол №01).
Термін: на період епідсезону
7. Доручити міському штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації природного характеру (далі – міського Штабу), пов'язаної із
поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на адміністративній території міста
Южноукраїнська (Якуніна) продовжити контроль епідемічної ситуації з грипу та ГРВІ
на адміністративній території МТГ та надавати (при необхідності) пропозиції до
Комісії щодо коригування проведення освітнього процесу та форми навчання в
загальноосвітніх школах, міжшкільному навчально-виробничому комбінаті, дитячоюнацькій спортивній школі, дитячій школі мистецтв.
Термін: на період епідсезону
8. Управлінню охорони здоров’я міської ради (Стахорська) продовжити
координацію дій щодо здійснення заходів з профілактики пандемічного грипу, обміну
оперативною інформацією, спільної роботи всіх служб, відомств та установ по
профілактиці та недопущенню загрози виникнення епідемічних ускладнень,
передбачити проведення повного обсягу профілактичних та протиепідемічних заходів
з відповідним їх фінансуванням.
Термін: на період епідсезону
9. Керівникам виконавчих органів та апарату Южноукраїнської міської ради,
її виконавчого комітету, спеціалізованих служб цивільного захисту міської ланки
ЄДС ЦЗ, територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій МТГ, незалежно від їх форми
власності та відомчого підпорядкування, у межах своєї компетенції та за напрямками
діяльності продовжити виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від
09 грудня 2020 року №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 відповідними змінами).
Термін: на період епідсезону.
10. Контроль за виконанням рішення залишається за головою Комісії.
Інформацію про виконання доручень з зазначених питань надавати до Комісії
через управління з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними
органами міської ради в паперовому вигляді та направляти на адресу електронної
пошти УНС ВПО (Е-mail: yuuns.kteb@gmail.com) по мірі виконання.
Міський голова

В.В. Онуфрієнко

Організатор дистанційного засідання –
заступник голови Комісії

І.К. Колесников

Секретар комісії

В.А. Єфанов

- членів Комісії за списком
- кворум
- проект рішення отримали

- 28 чол.;
- 19 чол.;
- 26 чол.;

Голосували:
- за
- проти
- утримались
- не голосували
у т.ч. з поважних причин

-

26 чол.;
0 чол.;
0 чол.;
2 чол.;
2 чол.

