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ПРОТОКОЛ № 21
позачергового засідання районної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

м. Бердичів 21 серпня 2020 року

Присутні:
Димидюк Л.В. -  голова комісії, Вислоцька К.В.- заступник голови комісії, 

Чайка М.В. -  відповідальний секретар комісії.
Запрошені члени районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій (за списком).
Провела засідання: Димидюк Л.В. -  голова комісії.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про посилення контролю за дотриманням протиепідемічних заходів 
на території району у зв'язку із поширенням коронавірусної хвороби 
(СОУГО-19).
Доповідачі:
Волинська завідувач сектору охорони здоров'я та економічної
Алла Олександрівна політики райдержадміністрації

Коломієць лікар-епідеміолог Бердичівського МРВ ДУ
Валентина Іванівна «Житомирський обласний ЛЦ МОЗ України»

Відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних 
хвороб", Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення", Кодексу цивільного захисту України, постанови 
Кабінету Міністрів України від 11 Дерезня 2020 року № 211 “Про запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АКБ-СоУ-2” (зі змінами), постанови Кабінету 
Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 “Про встановлення карантину з 
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
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хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АКБ-СоУ-2" (зі змінами), 
постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 "Про 
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів 
на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АІ18-СоУ-2" та постанови Кабінету Міністрів 
України від 12 серпня 2020 № 712 «Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 24 квітня 2020 року № 331 і від 22 липня 2020 року № 
641» в районі продовжується виконання заходів з ліквідації надзвичайної 
ситуації, пов’язаної із запобіганням поширенню гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19.

Станом на 21 серпня 2020 року в Бердичівському районі зареєстровано 49 
підтверджених випадків респіраторного вірусного захворювання, що викликані 
СОУГО-19, з яких 29 - одужало. За рішенням позачергового засідання Державної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій № 24 
від 20.08.2020 на території району з 00:00 години 24 серпня 2020 року 
встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки.

(Члени комісії одноголосно затвердили порядок денний засідання)

1. СЛУХАЛИ: Про посилення контролю за дотриманням 
протиепідемічних заходів на території району у зв'язку із поширенням 
коронавірусної хвороби (СОУГО-19).

ВИСТУПИЛИ:
Волянська А.О завідувач сектору охорони здоров'я та економічної

політики райдержадміністрації
Коломієць В.І. лікар-епідеміолог Бердичівського МРВ ДУ

«Житомирський обласний ЛЦ МОЗ України»
Димидюк Л.В. голова райдержадміністрації, голова комісії

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення районної комісії з урахуванням пропозицій та 
зауважень, внесених у ході обговорення (одноголосно):

1. Органам місцевого самоврядування (за згодою) додатково до 
протиепідемічних обмежень, установлених для “зеленого” рівня епідемічної 
небезпеки, запроваджувати обмежувальні протиепідемічні заходи відповідно до 
встановленого “жовтого” рівня епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19, а
саме:

1) забороняється:
відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального 

захисту, в яких тимчасово або постійно проживають/перебувають громадяни 
похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими 
інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що надають 
соціальні послуги сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено 
(кризово);
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роботу після 24-ї та до 7-ї години розважальних закладів (нічних 
клубів), а також суб’єктів господарювання з* надання послуг громадського 
харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, 
їдалень, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського 
харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;

-  проведення масових заходів в закладах громадського харчування у 
кількості більш як 20 осіб та більше однієї особи на 10 кв. метрів.

Термін -  на період дії карантину

2) дозволяється проведення спортивних заходів спортсменів 
національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, 
національних видів спорту, видів спорту осіб з інвалідністю та спортсменів 
командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів за умови 
дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і 
протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю 
стану здоров’я учасників.

Термін -  на період дії карантину

3) при виявлені нових випадків гострої респіраторної хвороби СОУГО- 
19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2" вживати заходів щодо проведення 
санітарної обробки дезінфікуючими засобами тротуарів, вулиць, зупинок та 
місць масового скупчення людей.

Термін -  на період дії карантину

2. Відділу культури, сім’ї, молоді, спорту та інформаційної політики 
райдержадміністрації (Кобилінський Л.П.), органам місцевого самоврядування 
(за згодою) забезпечити інформування населення, у тому числі через засоби 
масової інформації, щодо встановленого рівня епідемічної небезпеки поширення 
СОУГО-19 на території району, а також необхідності продовження виконання 
вимог із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОУШ-19.

Термін -  на період дії карантину

3. Рекомендувати Бердичівському відділу поліції ГУНП в 
Житомирській області (Мельничук О.Б.), органам місцевого самоврядування 
забезпечити контроль з дотримання карантинних заходів, вживати конкретні 
адміністративні заходи до порушників встановлених протиепідемічних норм та 
карантинних обмежень, складати відповідні протоколи.

Термін -  на період дії карантину

Голова комісії

Відповідальний секретар комісії

Людмила ДИМИДЮК 

Марина ЧАЙКА


