КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ПРОТОКОЛ № 21
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуації
24 вересня 2021 року
м. Козятин
Головуючий: голова міської комісії з питань ТЕБ та НС, міський голова
Єрмолаєва Т.М.
Присутні: члени комісії (згідно списку),
РОЗГЛЯНУТІ ПИТАННЯ:
І. Щодо недопущення зриву опалювального сезону в навчальних
закладах міста Козятина.
СЛУХАЛИ: заступника міського голови - начальника управління житловокомунального господарства міської ради Андрія КОРНІЙЧУКА.
Заслухавши та обговоривши доповідь заступника міського голови начальника УЖКГ міської ради Андрія КОРНІЙЧУКА, який повідомив, що під
час гідравлічних випробувань мережі теплопостачання котельні №2 виявлено, що
теплоносій не надходить до опорного навчального закладу «Ліцей Козятинської
міської ради Вінницької області» через те, що під дією тиску теплоносія
відбулися прориви трубопроводу. Причиною цього є застарілий трубопровід
мережі від котельні до споживача. Для ліквідації проривів необхідно розривати
майже все асфальтове покриття вул. Володимира Великого, а також замінювати
значну частину трубопроводу, здійснювати його утеплення, тощо. На даний час
відсутні необхідні ресурси для ліквідації даної аварійної ситуації.
Також в ДНЗ №1 протягом опалювального сезону 2020-2021 років
спостерігалось постійне недотримання температурного режиму, під час якого
було зафіксовано найвищий температурний показник лише +16 °С.
Вказані обставини загрожують виникненням надзвичайної ситуації (згідно
Класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019:2010 - НС 10820 - унаслідок аварії
в теплових мережах (системах гарячого водопостачання) холодної пори року),
порушенням нормальних умов діяльності людей на окремих об'єктах,
спричиненого аварією, зупинкою навчального процесу в Ліцеї та ДНЗ №1 через
відсутність теплопостачання в опалювальний період.
З метою недопущення виникненню надзвичайної ситуації та зупинки
навчального процесу в Ліцеї та ДНЗ №1 через відсутність теплопостачання в
опалювальний період, за результатами доповіді та з урахуванням обговорень,
Комісія ВИРІШИЛА:

1. Визнати ситуацію, що склалася з теплопостачанням Ліцею та ДНЗ №1
такою, що загрожує виникненню надзвичайної ситуації об’єктового рівня - НС
10820 - унаслідок аварії в теплових мережах (системах гарячого водопостачання)
холодної пори року (згідно Класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019:2010).
2. Управлінню освіти та спорту міської ради (Мадей І.В.) вжити заходів щодо
проведення реконструкції систем теплопостачання із встановленням модульних
теплогенераторів в опорному навчальному закладі «Ліцей Козятинської міської
ради Вінницької області» (вул. Володимира Великого, 20) та дошкільному
навчальному закладі №1 «Лелека» (вул. Мічуріна, 17).
Термін виконання: до 15.10.2021
3. Фінансовому управлінню міської ради (Холковський П.А.) передбачити
кошти на реконструкцію та обслуговування систем теплопостачання об’єктів,
вказаних в п. 2 цього рішення згідно наданих управлінням освіти та спорту
розрахунків.
Термін виконання: до 15.10.2021
4. Контроль за виконанням рішення з 1-го питання покласти на заступника
міського голови - начальника управління житлово-комунального господарства
міської ради Андрія КОРНІЙЧУКА.
ІІ. Про стан захворюваності гострими кишковими інфекціями та заходи
щодо забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя на території
Козятинської міської територіальної громади.
СЛУХАЛИ:
начальника
Козятинського
управління
Держпродспоживслужби у Вінницькій області Віталія КРАВЦЯ.

ГУ

Заслухавши та обговоривши доповідь начальника Козятинського управління
ГУ ДПСС у Вінницькій області Віталія КРАВЦЯ, комісія зазначає, що впродовж
поточного року на території держави та області зросла захворюваність
кишковими інфекціями. Переважна більшість спалахів пов’язана з діяльністю
закладів освіти, закладів оздоровлення та відпочинку, закладів громадського
харчування. На території Козятинської міської територіальної громади в
поточному році спалахів захворюваності кишковими інфекціями не зафіксовано.
Враховуючи викладене, з метою недопущення погіршення епідемічної
ситуації на території Козятинської міської територіальної громади, керуючись
законами України «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про
основні вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про освіту», «Про
місцеві державні адміністрації», за результатами доповідей та обговорень,
Комісія ВИРІШИЛА:
1. Вважати санітарно-епідемічну
територіальній громаді стабільною.

ситуацію

в

Козятинській

міській

2. Управлінню житлово-комунального господарства міської ради (Корнійчук
А.О.), Київському територіальному управлінню філії «Центр будівельномонтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» (Бабак С.О.) вжити заходів

щодо забезпечення населення громади питною водою гарантованої якості,
забезпечити утримання водогонів та громадських криниць в належному
санітарно-технічному стані, в разі необхідності проводити очищення, ревізію та
дезінфекцію систем водопостачання та криниць загального користування.
Термін виконання: протягом 2021 року
3. Відділенню поліції №2 Хмільницького ВП ГУНП у Вінницькій області
(Андрущак Р.Л.), спільно з Козятинським управлінням ГУ ДПСС у Вінницькій
області (Кравець В.В.) та управлінням житлово-комунального господарства
міської ради (Корнійчук А.О.) організувати проведення дієвих заходів,
направлених на ліквідацію стихійної торгівлі харчовими продуктами.
Термін виконання: невідкладно
4. Управлінню освіти та спорту міської ради (Мадей І.В.) спільно з
Козятинським управлінням ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області
(Кравець В.В.) забезпечити належний санітарно-технічний стан закладів освіти,
відповідні умови харчування та медичного забезпечення учасників освітнього
процесу, ефективне здійснення заходів щодо профілактики інфекційних
захворювань і харчових отруєнь.
Термін виконання: постійно.
5. Козятинському управлінню ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій
області (Кравець В.В.):
5.1. Забезпечити відповідний ветеринарно-санітарний і санітарноепідеміологічний нагляд та виконання заходів по запобіганню харчових отруєнь
та гострих кишкових інфекцій на підконтрольних об’єктах.
Термін виконання: постійно.
5.2. Спільно з причетними службами і відомствами прийняти участь в
комісійних перевірках об’єктів підвищеного епідемічного ризику (в т.ч, закладів
освіти, закладів громадського харчування).
Термін виконання: згідно графіку.
6. Відділу внутрішньої політики міської ради (Янковчук Н.А.) забезпечити
проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення з питань
профілактики інфекційних захворювань.
Термін виконання: постійно.
7. Контроль за виконанням рішення з 2-го питання покласти на начальника
Козятинського управління ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області
Віталія КРАВЦЯ.
Голова комісії

Секретар комісії

Тетяна ЄРМОЛАЄВА

Георгій ЛИПОВЕЦЬКИЙ

