
ПРОТОКОЛ №1 

 

позачергового засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області 

 

від 20.01.2022 р. 

 

 Головуючий: селищний голова Володимир СОСУНОВСЬКИЙ 

 

Присутні: члени комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Кушугумської селищної ради Запорізької області (далі – комісія ТЕБ та НС), запрошені. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

  

       1. Про епідемічний стан на території Кушугумської громади, пов’язаний з поширенням 

гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

 Доповідач: секретар комісії Владислав ВАСИЛЕГА 

2. Про стан виконання заходів, визначених питанням четвертим «Про забезпечення 

безперебійним електропостачанням закладів охорони здоров’я» протокольного рішення 

позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Запорізької області від 12.11.2021 № 34. 

 Доповідач: перший заступник селищного голови Олександр ХАРЧЕНКО 

3. Про підведення підсумків роботи Комісії за 2021 рік та стан виконання рішень Комісії у 

2021 році. 
 Доповідач: перший заступник селищного голови Олександр ХАРЧЕНКО 

 

 

З питання ПЕРШОГО порядку денного: 

«Про епідемічний стан на території Кушугумської громади Запорізького району,  пов’язаний 

з поширенням гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2» 

ДОПОВІДАВ: секретар комісії Владислав ВАСИЛЕГА 
 

ВИРІШИЛИ: 
1. Прийняти до уваги інформацію доповідача. 

2. Виконавчому комітету Кушугумської селищної ради: 

 

1) у зв’язку з прийнятими Верховною Радою України від 03.12.2020 № 1054-IX змінами до 

статті 222 Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі – КупАП) щодо припинення 

(починаючи з 01.01.2022) повноважень органів Національної поліції розглядати справи про 

адміністративні правопорушення, передбачені частиною другою статті «443  Порушення правил 

щодо карантину людей» КУпАП розглянути питання стосовно забезпечення дієвого механізму 

реалізації розгляду справ про адміністративні правопорушення визначені частиною другою статті 

443 КупАП відповідно до повноважень визначених чинним законодавством, зокрема статтею 219 

КУпАП. 

  Термін виконання: на період дії карантину 

 

2)вжити заходів щодо збільшення кількості щеплень від COVID-2019 бустерною (третьою) 

дозою вакцини; 

 

Термін виконання: негайно 

посилити інформаційно-розяснювальну роботу серед населення щодо збільшення кількості 

щеплень від COVID-2019; 

 

Термін виконання: на період вакцинальної кампанії 

 

Рішення Комісії прийнято одноголосно. 



 

З питання ДРУГОГО порядку денного: 

«Про стан виконання заходів, визначених питанням четвертим «Про забезпечення 

безперебійним електропостачанням закладів охорони здоров’я» протокольного рішення 

позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Запорізької області від 12.11.2021 № 34»  

ДОПОВІДАВ: перший заступник селищного голови Олександр ХАРЧЕНКО 

 

ВИРІШИЛИ: 
1. Прийняти до уваги інформацію доповідача. 

2. Виконавчому комітету Кушугумської селищної ради забезпечити:  

постійний моніторинг та аналіз стану забезпеченості закладів охорони здоров’я резервними 

джерелами електроживлення та їх відповідності максимальній недохідній потужності для 

забезпечення роботи критичного медичного обладнання з урахуванням змін у споживанні 

електроенергії пов’язаної з установленням додаткового медичного обладнання, зокрема апаратів 

штучної вентиляції легень, кисневих концентраторів, станціями тощо; 

Термін виконання: постійно 

негайне прийняття управлінських рішень, щодо перерозподілу резервних джерел 

електроживлення між закладами охорони здоров’я в разі різкої зміни схеми енергоспоживання, або 

у випадку надзвичайної ситуації, чи події; 

Термін виконання: постійно 

 

Рішення Комісії прийнято одноголосно. 

 

 

З питання ТРЕТЬОГО порядку денного: 

«Про підведення підсумків роботи місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій за 2021 рік та стан виконання рішень комісії у 2021 році»  

ДОПОВІДАВ: перший заступник селищного голови Олександр ХАРЧЕНКО 

 

ВИРІШИЛИ: 
1. Прийняти до уваги інформацію доповідача. 

2. Виконавчому комітету Кушугумської селищної ради:  

відповідно до Плану роботи місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Кушугумської селищної ради на 2022 рік (далі – План), затвердженого 

головою Кушугумської селищної ради та погодженого протоколом засідання місцевої комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 29.12.2021 № 28, забезпечити 

своєчасне надання інформаційно-аналітичних матеріалів, відповідних пропозицій секретарю 

місцевої комісії з питань ТЕБ та НС для підготовки та проведення засідань місцевої комісії з питань 

ТЕБ та НС. 

Термін виконання: не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення 

засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС, визначеного 

Планом 

Рішення Комісії прийнято одноголосно. 

 

 

Секретар комісії           Владислав ВАСИЛЕГА 


