
  
 

УКРАЇНА 

БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
виконавчий комітет 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ 
м. Бердичів                                                                                          

П Р О Т О К О Л    № 7 
від  27.03.2020 

  

Головував: міський голова, голова комісії Мазур В.К.                   

 В роботі   комісії   прийняли   участь :   Онофрійчук С.П., Левицький Р.В., 

Шевчук І.В., Рейко В.Є.,  Адаменко В.В.,    Рябушко В.М.,  Бабікова Л.М.,   Биков В.М.,    

Запаринюк О.І.,   Мельничук О.Б., Хорошун Н.І., Левчук О.В., Остапюк В.В.,  

Куліковська Ф.В. 

 Запрошені представники ЗМІ. 

Персональну роботу з іншими членами комісії проведено на віддаленому  доступі 

із застосуванням електронних комунікацій та телекомунікаційного зв’язку.  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

Про    виконання запобіжних заходів в умовах встановленого режиму 

НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ , що пов’язана  зі спалахом гострої респіраторної 

хвороби COVID-19,  спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

На виконання Конституції України, Кодексу цивільного захисту України, 

постанов   Кабінету Міністрів України  від  09.10. 2013 р. № 787 «Про затвердження 

Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту» та від  

09.01.2014 №11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему 

цивільного захисту» (із змінами) та розпорядження голови облдержадміністрації від 

19.03.2020 №195 «Про встановлення режиму надзвичайної ситуації на території 

Житомирської області», яке надійшло до виконавчого комітету Бердичівської 

міської ради  електронною поштою 25.03.2020 о 10.08,  заслухавши інформацію  

міського голови, голови комісії з питань ТЕБ та НС  Мазура В.К. про  вжиті 

запобіжні заходи, які пов`язані з проведенням в м. Бердичеві протиепідемічних і 

профілактичних заходів щодо запобігання виникненню та поширенню 

коронавірусної хвороби COVID-19, а саме:  26.02.2020  рішенням сесії Бердичівської 

міської ради для КНП «Бердичівська міська лікарня» з міського бюджету додатково 

виділено кошти для придбання засобів індивідуального захисту та іншого 

медичного обладнання,  починаючи з 05.03.2020 року органи місцевого 

самоврядування, органи управлінь підприємств, установ та організацій усіх форм 

власності в межах міста  переведені в режим посиленої роботи для організації та 

виконання безпекових заходів,  визначені конкретні завдання  та запобіжні заходи  

відповідно до вимог прийнятих нормативних документів щодо  захисту життя та 

здоров’я   громадян від коронавірусної хвороби COVID-19,   організовано контроль 

за виконанням рішень органів виконавчої влади, виконавчого комітету та комісії з 

питань ТЕБ та НС.    



Враховуючи той факт, що наказом МОЗ України від 25.02.2020 №521 «Про 

внесення змін до Переліку особливо небезпечних, небезпечних  та паразитарних 

хвороб людини і носійства збудників цих хвороб»  гостру респіраторну хворобу 

COVID-19,  спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, віднесено   до  особливо 

небезпечних інфекційних хвороб,  міською комісією з питань ТЕБ та НС і 

виконавчим комітетом Бердичівської міської ради були прийняті наступні  

розпорядчі  рішення: 

1. Протокольні рішення комісії з питань ТЕ та НС: 

1.1. Від 05.03.2020 №3 «Про стан готовності профілактичних і 

протиепідемічних заходів щодо попередження завезення і розповсюдження на 

території міста гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом». 

1.2. Від    12.03.2020    №4   «Про   запобігання   поширенню   на   території 

м. Бердичева коронавірусу COVID-19». 

1.3. Від 16.03.2020 №5 «Про виконання протокольних рішень комісії з 

питань      ТЕБ   та  НС № 3, № 4 щодо    запобігання    поширенню    на      території 

м. Бердичева коронавірусу COVID-19 ». 

1.4. Від 23.03.2020 №6  Про виконання протокольних рішень комісії з питань 

ТЕБ та НС      № 3 від 05.03.2020, №4 від 12.03.2020, №5 від 16.03.2020 щодо  

запобігання поширенню на території м. Бердичева коронавірусу COVID-19».  

2. Рішення виконавчого комітету Бердичівської міської ради: 

2.1. 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)». 

2.2. Від 20.03.2020 №59 «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету від 18.03.2020 №51». 

3. Рішенням сесії Бердичівської міської ради від 24.03.2020 року з 

міського бюджету виділені додаткові кошти для придбання засобів індивідуального  

біологічного захисту  особового складу (комбінезонів, захисних рукавичок, 

окулярів, респіраторів, оприскувачів, дезінфікуючих засобів тощо). 

Започатковано  щотижневий звіт відповідальних осіб виконавчого комітету, 

органів виконавчої влади, правоохоронних органів, керівників підприємств, установ 

та організацій про виконання визначених завдань щодо запобігання виникненню та 

поширенню коронавірусної хвороби  (COVID-19) в режимі проведення персональної 

роботи на віддаленому доступі із застосуванням електронних комунікацій та 

телекомунікаційного зв’язку, під час якого  вживаються заходи для вирішення усіх 

проблемних питань, що були виявлені. 

З метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації  медико-біологічного 

характеру,  комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій 

ВИРІШИЛА:  

1. Інформацію   міського    голови,    голови   комісії з питань ТЕБ та НС 

Мазура В.К. прийнято до відома.  

2. На виконання постанови Кабінету Міністрів України  №368 від 24.03.2004 

«Про затвердження порядку класіфікації надзвичайних ситуацій техногенного та 



природного характеру за їх рявнями», керуючись  наказом  МНС від 06.08.2018 

№658 «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій», НС 

медико-біологічного характеру (НС 20700)  за кодом НС 20715 (Пандемія) та кодом 

ознаки  27 « Захворювання людей на особливо небезпечні інфекційні хвороби: чума, 

холера, віспа (натуральна), жовта гарячка, гарячка Ласса, хвороба, спричинена 

вірусом Ебола, хвороба., спричинена вірусом Марбург, кримська геморагічна 

гарячка, спричиненя вірусом Конго, гарячка Денге, геморагічна гарячка Мачупо 

(болівійська),  геморагічна гарячка Хунін (аргентинська), гарячка Західного Нілу,  

тяжкий гострий респіративний синдром (ТГРС) – SARS, поліомісліт, спричинений 

диким поліовірусом, високопатогенний пташиний грип, грип, спричинений новим 

субтипом, малярія, менінгококова хвороба»,  визначити надзвичайну ситуацію  

об`єктового рівня. 

3. Основні зусилля  зосередити на  проведенні запобіжних заходів 

невідкладного реагування міськими органами місцевого самоврядування та 

управління цивільного захисту   на спалах  COVID-19 для  захисту життя та здоров’я 

громадян міста і проведенні раніше визначених заходів. 

3. З 27.03.2020 року ввести  режим діяльності у  надзвичайній ситуації для  

підприємств, установ та організацій усіх форм власності, які залучаються для 

виконання запобіжних заходів  та  якими створено територіальні та об’єктові 

формування або служби цивільного захисту. 

4. Для ліквідації наслідків НС залучити наступні сили:  штаб з ліквідації 

наслідків НС, управління, відділи та служби виконавчого комітету Бердичівської 

міської ради, підпорядковані комунальні підприємства,  тимчасові органи з евакуації 

та спеціалізовані служби ЦЗ, що створені на базі підприємств, установ та 

організацій усіх форм власності, аварійно-рятувальні служби.  

5.  Залучення формувань ЦЗ до проведення ліквідаційних заходів здійснювати 

згідно зі ст. 12 постанови Кабінету Міністрів України від  09.10. 3013 р. № 787 «Про 

затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного 

захисту». 

6. Начальникам  управлінь, відділів та служб виконкому, керівникам 

підприємств, установ, організації та служб усіх форм власності,  які залучаються до 

виконання завдань з ліквідації наслідків надзвичайно ситуації  медико-біологічного 

характеру, продовжувати здійснення  запобіжних заходів, що були визначені 

вищевказаними розпорядчими документами міської комісії з питань ТЕБ та НС і 

виконавчого  комітету  та рекомендувати виконавчому комітету  Бердичівської 

міської ради призначити керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації.    

7.  Відділу охорони здоров’я (Остапюк В.В.) укласти угоду з ТОВ 

«Бердичівське АТП 11837» на  колективну доставку  працівників галузі охорони 

здоров’я м. Бердичева.  

8.  Доручити   директору    КНП   «Бердичівська міська лікарня» БМР 

Бабіковій Л.М.: 

8.1.  Забезпечити ЗІЗ (марлеві  пов’язки) підприємства комунальної форми 

власності, які того потребують, оперативні групи, що створені на виконання 

рішення виконкому від 18.03.2020 №51 (зі змінами)   та інші підприємства, установи 



та організації  (при умові їх звернення) згідно з чинним законодавством України та 

наявних ресурсів. 

8.2. Забезпечити сувору ізоляцію інфекційного відділення лікарні. 

8.3. Заборонити відвідування хворих осіб  у інфекційному відділенні лікарні та 

передачу  продуктів харчування в індивідуальному посуді або упаковці. 

8.4.  Визначити окреме приміщення для розташування постійного 

цілодобового посту працівників Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській обл.  

9. Керівникам наступних установ та служб забезпечити колективну доставку  

працівників для надання медичних та соціальних послуг населенню міста: 

9.1. Директору КНП «Бердичівська міська лікарня» БМР (Бабікова Л.М.)  

9.3. Директору  КНП «Центр ПМСД» БМР (Хорошун Н.І.). 

9.4. Директору Бердичівського міського територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)  (Каверіна Т.М.). 

9.5. Завідувачу підстанції центру екстреної медичної допомоги м. Бердичева 

(Ковбаса С.В.). 

9.6. Директору   Бердичівського    міського   центру соціальних служб 

(Ковалик Т.В.).    

10. Заборонити надання послуг автомобілям таксі без використання  засобів 

індивідуального захисту  водіями та пасажирами.  

Водіям здійснювати обробку салону автомобіля засобами  дезінфекції, що 

рекомендовані Бердичівським  міжрайонним  відділом  Державної установи 

«Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України»,  після кожного 

рейсу.   

11. Бердичівському  ВП ГУНП в Житомирській обл. (Мельничук О.Б.): 

11.1. Забезпечити  цілодобове чергування (пост) працівників поліції на 

території  КНП «Бердичівська міська лікарня» БМР для забезпечення правопорядку. 

11.2. Вживати конкретні адміністративні заходи до порушників встановлених 

протиепідемічних норм та карантинних обмежень, складати відповідні протоколи. 

11.3. Письмово попереджати про самоізоляцію терміном на 14 календарних 

днів прибулих  з неблагополучних на коронавірус COVID-19 країн  громадян та 

осіб, що контактували з хворими на коронавірус COVID-19. 

12. Підприємцям та власникам торговельних закладів,   що здійснюють 

постачання та торгівлю продуктами харчування,  з 28.03.2020 по 24.04.2020: 

12.1. Заборонити  приготування та реалізацію  в торговельних об’єктах  кави 

(в тому числі з кавових автоматів), чаю та інших напоїв.   

12.2. Дозволити торгівлю продовольчими товарами в магазинах,  які 

розташовані по периметру ринків і  мають окремий вихід за межі ринку,  за умови 

забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, а також дотримання 

відповідних санітарних та протиепідемічних норм. 

12.3. Дозволити  торгівлю кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням 

і садивним матеріалом. 

13.  Дозволити провадження діяльності з технічного обслуговування та 

ремонту транспортних засобів, миття автомобілів, технічного обслуговування 

реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових 

виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку за умови 



забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, а також дотримання 

відповідних санітарних та протиепідемічних норм. 

14. Виробникам харчових продуктів постачати в торговельну мережу 

продукцію виключно у фасованому вигляді. 

15. МКП «Бердичівкомунсервіс» спільно з  Бердичівським місьрайонним  

відділом ДСНС України у Житомирській обл. з 28.03.2020 року проводити обробку 

дезінфікуючими засобами тротуарів, вулиць, міських зупинок та  місць скупчення 

населення (біля магазинів, банків тощо).  

16. Засобам масової інформації міста рекомендувати: 

16.1. Посилити інформаційно-просвітніцьку роботу серед населення щодо 

профілактики особливо небезпечної хвороби COVID-19. 

16.2. Поширити інформацію про обов’язкове  повідомлення  особами, що  

повернулися з неблагополучних країн,  в яких зафіксовано спалахи  COVID-19, 

семійних лікарів та  проведення протиепідемічних  і обсерваційних заходів. 

17. Бердичівському місьрайонному відділу ДСНС України у Житомирській 

обл. щоденно проводити роз`яснювальну роботу серед мешканців міста щодо 

обов`язкового виконання протиепідемічних  заходів та захисту життя і здоров`я 

громадян від небезпечної хвороби COVID-19, із використанням автотранспорту з 

гучкомовцем.  

  18. Про виконання визначених завдань доповідати  згідно табелю термінових 

та строкових донесень  у відділ з питань НС та ЦЗН (т. 2-47-42), або через службу 

інформації та надання допомоги населенню (т.15-05).  

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського 

голови за розподілом обов’язків.  

 

Голова комісії ТЕБ та НС                                          В.К. Мазур 
 
Заступник голови комісії  ТЕБ та НС                              С.П. Онофрійчук 

 

Секретар комісії  ТЕБ та НС                                            Ф.В.   Куліковська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


