
 

УКРАЇНА 
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 

ГЕНІЧЕСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

МІСЦЕВА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-

ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
75000, Херсонська обл., м. Генічеськ, вул. Міська, 8, тел. (05534) 3-23-38,  Факс. 3-23-38 

 

ПРОТОКОЛ  № 2 

позачергового засідання місцевої комісії  з питань   

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  

 

26 січня 2022 року 

13.00 

 

Головував Васильчук Вадим Володимирович, заступник міського голови з 

питань житлово-комунального господарства, заступник голови комісії. 

 

Присутні: члени місцевої комісії з питаньтехногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій, запрошені. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про епідемічну ситуацію на території Генічеської міської 

територіальної громади пов’язану з поширенням гострої респіраторної 

хвороби COVID-19. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про епідемічну ситуацію на території Генічеської 

міської територіальної громади пов’язану з поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19. 

 

ІНФОРМУВАЛИ: Пустоутова Ірина Олексіївна, завідувач Генічеського 

міжрайонного відділу Державної установи «Херсонський обласний центр 

контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» 

проінформувала присутніх, що на території Генічеської міської 

територіальної громади протягом останнього тижня зареєстровано 77 

випадків захворювань, з них дітей шкільного віку 11, з них  летальних 0, що 

свідчить про значне збільшення  рівня захворюваності на COVID-19 але 

зменшення смертності. Протягом останньої доби зареєстровано 27 випадків 

захворювань,  з них дітей шкільного віку 2 та 3 вчителя, з них 0 летальних. 

     В лікарні в інфекційному відділенні на лікуванні знаходиться 13 осіб, 1 

особа в реанімаційному відділенні, в тяжкому стані 3 особи, 1 особа на 

апараті ШВЛ, 0 в терапевтичному відділенні, 0 дітей в дитячому відділенні, 

кисневозалежні 14 осіб. З пневмоніями знаходяться на лікуванні 21 особа, з 

них 3 дитини, з них 13 з підозрою, з них 1 дитина 
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З урахуванням інформації доповідачів, відповідно до рішення 

регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій від 25 січня 2022 року №3, враховуючи 

захворюваність здобувачів освіти Генічеської міської ради, з метою 

недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції серед учасників 

освітнього процесу, збереження їх життя і здоров’я, місцева комісія з питань 

ТЕБ та НС   

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відділу освіти Генічеської міської ради:  

 

1.1. Перевести учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти 

Генічеської міської ради на дистанційну форму навчання з 27 січня 2022 року 

по 04 лютого 2022 року (включно). 

Термін – невідкладно  

 

1.2. Довести це рішення до  керівників  закладів загальної середньої 

освіти Генічеської міської ради. 

Термін – невідкладно  

 

2 . Відділу освіти та Відділу культури та спорту Генічеської міської ради 

перевести з 27 січня 2022 року по 04 лютого 2022 року (включно) на 

дистанційну форму роботи з вихованцями закладів позашкільної освіти 

Генічеської міської ради. 

Термін – невідкладно  

 

3. Рекомендувати Генічеському управлінню ГУ Держпродспоживслужби 

України в Херсонській області, Генічеському районному відділу поліції  

ГУНП України в Херсонській області, у тому числі у складі COVID-патрулів 

в межах повноважень продовжити та посилити контроль за дотриманням 

санітарного законодавства і здійсненням протиепідемічних заходів закладами 

громадського харчування, ринками, закладами, що надають послуги з 

розміщення та проведення масових розважальних заходів, об’єктів торгівлі 

продовольчими та непродовольчими групами товарів тощо. Здійснювати 

заходи державного нагляду (контролю) в межах компетенції: 

Термін – на період карантину  

 

4. Сектору з питань техногенно-екологічної безпеки, надзвичайних 

ситуацій та мобілізаційно-оборонної роботи провести зустрічі з керівниками 

транспортних підприємств, підприємств торгівлі щодо необхідності 

дотримання протиепідемічних заходів, у тому числі носіння засобів 

індивідуального захисту, дотримання дистанції тощо. 

Термін – невідкладно 
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5. Відділу зв’язків із засобами масової інформації та роботи з 

громадськістю Генічеської міської ради провести інформаційно-

роз’яснювальну роботу серед населення із залученням ЗМІ, зокрема 

телебачення, щодо необхідності дотримання карантинного режиму та 

протиепідемічних заходів. 

Термін – невідкладно  

 

6. Рекомендувати керівникам установ, організацій, підприємств та інших 
суб’єктів господарювання незалежно від форми власності посилити контроль 

за здійсненням термоскринінгу працівників перед початком роботи та 

недопущення до роботи у разі виявлення симптомів захворювання на 
COVID-19. 

Термін – на період карантину  

 

Рішення прийнято одноголосно та підтримано всіма присутніми на 

засіданні членами комісії. 

 

Заступник голови комісії  

з питань ТЕБ і НС     Вадим ВАСИЛЬЧУК 

 

 

Секретар комісії                                                                Павло СІРИЙ 


	ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

