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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

        Про  виконання додаткових заходів  щодо  запобігання поширенню на 

території м. Бердичева коронавірусу COVID-19  

 

    Заслухавши   інформацію   міського  голови   Мазура В.К про ускладнення в 

м. Бердичеві ситуації, яка пов’язана з поширенням територією   міста   небезпечної 

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

на сьогоднішній день 15 осіб інфіковано, два летальних випадки,  в 10 осіб взято 

зразки на лабораторний аналіз з підозрою на коронавірусну хворобу COVID-19, 

органи місцевого самоврядування, органами 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.    Всі можливі  заходи в 

місті прийняті. Нажаль  не всі вони виконуються жителями міста.  

Звернувся до громадян міста з проханням  пробудити особисте відчуття 

самозбереження,  берегти себе, своїх рідних та близьких.  

Звернув увагу, що лише влада та відповідні служби без  участі кожного 

мешканця міста не зможуть  вберегти людей від страшної хвороб . 

З метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації  медико-біологічного 

характеру,  враховуючи пропозиції присутніх членів комісії,  комісія з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

ВИРІШИЛА:  

1. Інформацію міського голови Мазура В.К. щодо вжиття відповідних 

додаткових запобіжних заходів для захисту життя та здоров’я населення міста від 

захворювання коронавірусом COVID -19 взяти до відома. 

2. Просити керівника робіт з ліквідації наслідків НС  

Житомирської облдержадміністрації  щодо: 



2.1. Сприяння  у вирішенні питання про направлення до м. Бердичева  

підрозділу Національної гвардії України для  патрулювання  території міста щодо 

здійснення  контролю за виконанням рішень органів виконавчої влади, 

виконавчого комітету та комісії з питань ТЕБ та НС і  захисту життя та здоров’я   

громадян від коронавірусної хвороби COVID-19.  

2.2. Прийняти рішення про встановлення   додаткових дорожніх знаків (3.1; 

3.3; 3.43) щодо обмеження руху транзитного транспорту територією міста.  Для 

цього службі автомобільних доріг у Житомирській області визначити місця їх 

встановлення та встановити: на окружній дорозі м. Бердичева, на авдорогах зі 

сторони м. Хмільник та  м. Чуднів.  

Аналогічні дорожні знаки дозволити встановити на автодорогах при в’їзді в 

м. Бердичів силами МКП «Бердичівкомунсервіс». 

3. Бердичівському ВП ГУНП в Житомирській обл. (за згодою) визначити 

маршрути патрулювання та забезпечити патрулювання  території міста в пішому 

порядку силами БВП ГУНП в Житомирській області та Національної гвардії 

України щодо виконання протиепідемічних заходів. 

4. Підготувати звернення до   командування військової частини А3091  

про надання дозволу на розміщення особового складу підрозділу Національної 

гвардії  України та  забезпечення їх харчування.  

Відповідальний начальник штабу з ліквідації наслідків НС Онофрійчук С.П.   

5. Керівникам банківських установ організувати провадження банківської 

діяльності з дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів, 

забезпечити безперебійну роботу  відділень та  вчасного поповнення  банкоматів 

готівкою. 

6.  Директору КНП «Бердичівська міська лікарня» Бердичівської міської 

ради заборонити відвідування хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні 

та максимально обмежити відвідування пологового відділення та інших відділень. 

7. КП «Комбінат комунальних підприємств м. Бердичева» заборонити 

в’їзд транспорту ( крім спеціального) на територію  центральних секторів 

кладовища по вул. Бистрицькій 18-19.04 та 25-26.04.2020 року.  

8. Посилити контроль за виконанням всіх прийнятих попередніх рішень 

органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради та комісії з питань ТЕБ та НС щодо дотримання 

карантинних заходів, виконання протиепідемічних запобіжних заходів  і 

недопущення поширення  короновірусної інфекції (COVID-19) серед мешканців 

міста. 

Відповідальний керівник робіт  з ліквідації наслідків НС перший заступник 

Левицький Р.В. 

9. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на першого 

заступника голови комісії, заступника міського голови Онофрійчука. 

 

Голова комісії                                                                                В.К.Мазур 

Перший заступник голови                                                                   С.П.Онофрійчук 

Секретар комісії                                                                                   Ф.В. Куліковська 


