
              
УКРАЇНА 

БЕРДИЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
виконавчий   комітет 

  РІШЕННЯ                                     
                                                                         від 20.03.2020   № 59             

м. Бердичів 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету від 18.03.2020 №51 
 

На виконання законів України «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», постанови Кабінету Міністрів України 

від 16.03.2020 №215 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 

березня 2020 р. №211», розглянувши листа заступника міського голови Онофрійчука С.П. 

від 18.03.2020 №25-НС, враховуючи лист директора Державної установи «Житомирський 

обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України З.М.Парамонова від 

16.03.2020 №06/00-659, на виконання протокольних рішень позачергового засідання 

обласної комісії з питань ТЕБ та НС від 18.03.2020 №6 (зі змінами),  обласного 

оперативного штабу щодо запобігання занесенню і поширенню випадків COVID-19 від 

19.03.2020 №2, з метою посилення профілактичних і протиепідемічних заходів, 

спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 на території 

міста, керуючись пп.2 п. «б» ч.1 ст.38, ст.40 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Бердичівської міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Інформацію начальника Бердичівського районного управління ГУ 

Держпродспоживслужби у Житомирській області Бикова В.М. та начальника 

Бердичівського відділу поліції ГУНП України в Житомирській області Мельничука 

О.Б. про результати проведеного протягом 18 та 19 березня 2020 року моніторингу 

виконання суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність на території 

міста,  профілактичних і безпекових заходів із запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 взяти до відома. 

2. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 18.03.2020 №51 «Про контроль 

за виконанням рішень органів виконавчої влади та рішень міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо запобігання 

виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» таким чином: 

2.1. Пункт 8 викласти у новій редакції: 

«8. Заборонити з 21.03.2020 до 03.04.2020 роботу суб’єктів господарювання, що 

пов’язана з прийманням відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування 

(ресторанів, кафе, кав’ярень тощо), торговельно-розважальних центрів, інших 

закладів розважальної діяльності, фітнес-клубів, басейнів, ломбардів, закладів 

культури, торговельного і побутового обслуговування населення, в тому числі 

будівельних та магазинів (відділів) з продажу квітів, крім роздрібної торгівлі 

продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та 

виробами медичного призначення, засобами зв’язку, господарськими та 

зоотоварами, провадження банківської та страхової діяльності, а також 

торговельної діяльності і діяльності з надання послуг з громадського харчування 



виключно із застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення 

персоналу засобами індивідуального захисту та дозволивши одночасне перебування 

покупців з розрахунку 10 кв.м вільного простору торговельного залу на одну особу, 

але не більше 10 осіб, з обов’язковим контролем недопущення скупчення покупців 

у торговій залі та дотримання дистанції 1-1,5 м під час розрахунку біля касових 

терміналів.»    

2.2. Пункт 11 викласти у наступній редакції: 

«11.  Заборонити з 21.03.2020 до 03.04.2020 роботу міських ринків, у тому числі  

роботу усіх павільйонів, які розташовані на ринках». 

2.3. Визнати такими, що втратили чинність з 21.03.2020, пункт 8, підпункт 10.1 

пункту 10  та пункт 11 вищевказаного рішення. 

3. Керівникам працюючих підприємств, установ та організацій усіх форм власності: 

3.1. Забезпечити неухильне виконання підпорядкованими працівниками 

санітарно-карантинних заходів. 

3.2. Зобов’язати працівників та відвідувачів, в тому числі пасажирів в 

громадському транспорті на міських автомобільних маршрутах, в 

обов’язковому порядку застосовувати засоби індивідуального захисту. 

3.3. Пропонувати працівникам, що прибули з країн та міст, де зареєстровано 

випадки гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, 

самоізолюватись та терміново повідомити сімейного лікаря для здійснення 

контролю за станом здоров’я. 

4. Директору КНП «Бердичівська міська лікарня» БМР Бабіковій Л.М., директору 

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Хорошун Н.І. надати 

пропозиції щодо облаштування місць для обсервації осіб, які потребують 

обмеження в спілкуванні з оточуючими. 

5. Рекомендувати начальнику Бердичівського управління ГУ ДПС у Житомирській 

області Самборській І.В. інформувати через міські засоби масової інформації 

суб’єктів господарювання про зміни в законодавстві щодо сплати податків в умовах 

дії карантину. 

6. Директору МКП «Бердичівкомунсервіс» Кравчуку М.А. здійснювати дезінфекцію 

зупинок громадського транспорту на період дії карантину. 

7. Заступнику міського голови Онофрійчуку С.П.: 

7.1. Довести до відома голів ОСББ про досвід самоорганізації мешканців 

багатоквартирних будинків щодо надання необхідної допомоги громадянам 

похилого віку, які опинилися в складних життєвих обставинах. 

7.2. Продовжити роботу з встановлення камер відеоспостереження в 

мікрорайонах міста. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови 

згідно з розподілом обов’язків. 
 

          Міський голова      В.К.Мазур 


