
 

 

 

 

УКРАЇНА 

БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

виконавчий комітет 

 

РІШЕННЯ 

від                          № 
м. Бердичів 

 

 

Про продовження карантину 

та етапів послаблення  

протиепідемічних заходів 

в м. Бердичеві                                                                              ПРОЕКТ 

  

 

На виконання ст.ст.29,30 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 

№ 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої 

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

(зі змінами), керуючись постановою Кабінету Міністрів України від  

20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення 

протиепідемічних заходів», на виконання рішень виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради:  від 02.04.2020 №60 «Про внесення змін до 

рішень виконавчого комітету від 18.03.2020 №51 та від 20.03.2020 №59», від 

23.04.2020  №92  « Про продовження карантинних заходів»,   від 08.05.2020 

№ 94 «Про зміни щодо виконання протиепідемічних заходів в умовах 

продовження карантину», на виконання протокольних рішень міської комісії 

з    питань  техногенно-екологічної   безпеки  та   надзвичайних    ситуацій: 

від 12.03.2020 №4 «Про запобігання поширенню на території м. Бердичева 

коронавірусу COVID-19», від 30.04.2020 №12 «Про  хід виконання 

додаткових заходів щодо запобігання поширенню на території м. Бердичева 

коронавірусу COVID-19», від 22.05.2020 №14 «Про проведення 

протиепідемічних заходів при послабленні карантину в м. Бердичеві, які 

пов’язані  зі спалахом гострої респіраторної хвороби COVID-19,  

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», керуючись пп. 2 п. «б» ч.1 ст.38, 

ст.40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконком 

міської ради 

 

 

 

 



ВИРІШИВ: 

1. Продовжити: 

1.1. Дію карантину на території м. Бердичева до 22 червня 2020 року 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  20.05.2020 № 392 

«Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних 

заходів». 

1.2. Застосування    протиепідемічних     заходів   на        території         

м. Бердичева, що запроваджені актами законодавства в процесі реалізації 

карантину та визначаються  постановою  Кабінету Міністрів України від 

11.03. 2020  №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої 

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

(зі змінами), з урахуванням протиепідемічних заходів, які розроблені та 

затверджені  Головним державним санітарним лікарем України МОЗ України 

та визначають особливості провадження діяльності суб’єктами 

господарювання на період карантину. 

2. На період дії карантину заборонити: 

2.1. Перебування в громадських будинках і спорудах, громадському 

транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема 

респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі 

виготовлених самостійно. 

2.2. Перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, 

підтверджують громадянство чи її спеціальний статус. 

2.3. Самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації. 

2.4. Відвідування закладів освіти її здобувачами, крім участі у 

пробному зовнішньому незалежному оцінюванні, державній підсумковій 

атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних 

випробуваннях, єдиному вступному іспиті з іноземної мови, єдиному 

фаховому вступному випробуванні, атестації у формі тестових екзаменів 

ліцензійних інтегрованих іспитів “КРОК”, здійснення підтвердження 

кваліфікації судноводіїв малих/маломірних суден. 

2.5. Проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, 

соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів з кількістю учасників 

більше ніж 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, навчально-

тренувальних зборів спортсменів національних збірних команд України з 

олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту та видів спорту 

осіб з інвалідністю, навчально-тренувального процесу спортсменів 

командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів. 

2.6. Роботу закладів громадського харчування (ресторанів, кафе 

тощо), торговельно-розважальних центрів (крім розміщених у них 

магазинів), діяльність закладів, що надають послуги з тимчасового 

розміщення (проживання), закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, 

закладів культури, крім: 



- діяльності з надання послуг громадського харчування на відкритих 

(літніх) майданчиках, у тому числі під тентами, на верандах, за умови 

дотримання відстані не менш як 1,5 метра між місцями для сидіння за 

сусідніми столами та розміщення не більш як чотирьох клієнтів за одним 

столом (без урахування дітей віком до 14 років), діяльності з надання послуг 

із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос за умови, 

що суб’єкт господарювання, який провадить таку діяльність, є оператором 

ринку харчових продуктів відповідно до Закону України “Про основні 

принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” та за 

умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (зокрема 

захист обличчя, очей, рук) і використання відвідувачами, крім часу 

приймання їжі, респіраторів або захисних масок, у тому числі виготовлених 

самостійно; 

- діяльності закладів, які надають послуги з розміщення, де 

проживають медичні працівники та особи в обсервації, а також інші особи 

відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій. 

2.7.  КНП «Бердичівська міська лікарня» Бердичівської міської ради 

проведення планових заходів з госпіталізації (після відновлення надання 

медичної допомоги), крім:  

- планової госпіталізації закладами охорони здоров’я, в яких 

заповненість ліжок у закладах, визначених для госпіталізації пацієнтів з 

підтвердженим випадком COVID-19, становить менш як 50 відсотків (дозвіл 

на проведення планової госпіталізації  встановлюється рішенням 

регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій); 

- надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу 

вагітності та пологів; 

- надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим; 

- надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів 

охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями; 

- надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах; 

- проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, 

якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для 

життя або здоров’я. 

Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням 

планових заходів з госпіталізації, підлягають обов’язковому тестуванню на 

COVID-19 відповідно до стандартів Міністерства охорони здоров’я. 

3.  Дозволити:  

  3.1. З  01 червня:  

- проведення спортивних заходів без глядачів, в яких беруть участь не 

більше ніж 50 осіб; 

- діяльність спортивних клубних формувань; 

- проведення релігійних заходів за умови перебування не більше 

однієї особи на 10 кв. метрах площі будівлі, де проводиться релігійний захід; 

- діяльність готелів (крім функціонування ресторанів у готелях); 



- регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним 

транспортом у міському  сполученні за умови перевезення пасажирів у межах 

кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою 

транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей 

транспортний засіб з дотриманням  відповідних санітарних та 

протиепідемічних заходів;   

- відвідування закладів дошкільної освіти, комунальних установ 

«Бердичівський інклюзивно-ресурсний центр» та «Центр комплексної 

реабілітації для дітей з інвалідністю»; 

- відвідування закладів загальної середньої освіти її здобувачами для 

участі у ЗНО, ДПА у формі ЗНО, отримання документів про освіту; 

- роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, 

фітнес-центрів (крім відвідування КУ «Міський плавальний басейн» та 

проведення групових занять з кількістю учасників більше ніж 10 осіб); 

- відвідування занять в групах не більше ніж 10 осіб в закладах освіти, 

проведення професійно-практичної підготовки та державної кваліфікаційної 

атестації в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, підготовчих 

заходів до практичної підготовки на виробництві, лабораторних робіт та 

тренажерних занять, атестації здобувачів вищої освіти та відповідних 

підготовчих заходів, отримання документів про професійну (професійно-

технічну) та вищу освіту, участь в освітньому процесі, пов’язаному з освітою 

дорослих, у публічному захисті наукових досягнень у формі дисертацій та 

відповідних підготовчих заходах.  

3.2. З 10 червня: 

- діяльність закладів харчування, зокрема приймання відвідувачів у 

приміщеннях за умови дотримання протиепідемічних заходів; 

- діяльність закладів культури, зокрема з прийманням відвідувачів за 

умови перебування не більше однієї особи на 5 кв. метрах площі 

приміщення, де проводиться захід; 

- діяльність закладів, що надають послуги з тимчасового розміщення 

(проживання). 

4. Бердичівському ВП ГУНП в Житомирській обл. (за згодою) вжити 

заходів щодо недопущення стихійної торгівлі на території міста, звернувши 

особливу увагу на вул. Маложитомирську,  вул. Миру та  вул. 30-річчя 

Перемоги, що прилеглі до  території ПО «Бердичівський міський 

кооперативний ринок».  

5. Пропонувати керівникам підприємств, установ та організацій усіх 

форм власності  на час дії карантину забезпечити: 

- розмежування часу початку та закінчення роботи суб’єктів 

господарювання для уникнення скупчення осіб у години пікового 

навантаження у громадському транспорті,  позмінну роботу працівників та за 

можливості віддалену роботу в режимі реального часу через Інтернет; 

- відстань у прикасовій та касовій зонах між особами (за винятком 

покупця і продавця) не менше ніж 1,5 метра та наявність між ними 

відповідних захисних екранів; 



- дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між відвідувачами, які 

очікують дозволу на вхід до приміщень. 

6. Управлінню праці, сім’ї та соціального захисту населення 

(Омелянчук Н.П) та Бердичівському міському територіальному центру 

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

вжити додаткових заходів щодо обслуговування та виявлення одиноких осіб 

та осіб, які одиноко проживають, серед громадян похилого віку, осіб з 

інвалідністю та організувати належне  надання соціальних послуг. 

7. Рішення виконавчого комітету Бердичівської міської ради: від 

02.04.2020 №60 «Про внесення змін до рішень виконавчого комітету від 

18.03.2020 №51 та від 20.03.2020 №59», від 23.04.2020 №92 «Про 

продовження карантинних заходів», від 08.05.2020 № 94 «Про зміни щодо 

виконання протиепідемічних заходів в умовах продовження карантину» 

діють в частинах, які не суперечать цьому рішенню. 

8. Затвердити  Порядок здійснення прийому відвідувачів у центрі 

надання адміністративних послуг Бердичівської міської ради  у період дії 

карантинних обмежень згідно з додатком до цього рішення. 

 9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників 

міського голови за розподілом обов’язків.  

       

Міський голова                                                           Мазур В. К. 

Вик. Рябушко В.М. 

         Левицький Р.В. 

         Онофрійчук  С.П. 

         Адаменко В.В. Кузьменко В.В. 

         Кухар О.І.                                                                                                       Дячук Т.В. 

         Остапюк В.В.                                                                                                 Борісова С.І. 

         Бородій В.Є.                                                                                                   Мохно Н.С. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        Додаток  

                                                                                     до рішення виконкому  

                                                                                     від ______ 2020 року  

 

 

 

Порядок здійснення прийому відвідувачів у центрі надання 

адміністративних послуг Бердичівської міської ради  у період дії 

карантинних обмежень  

1. Забезпечити 1-й етап виходу з карантину щодо організації роботи 

Центру надання адміністративних послуг міської ради з 01.06.2020 шляхом 

поступового відновлення прийому відвідувачів з дотриманням вимог 

постанови Головного державного санітарного лікаря України МОЗ України 

від 09.05.2020 №16 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів при здійсненні дозволених видів 

діяльності, які передбачають приймання відвідувачів в офісних приміщеннях, 

на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVІD-19)»: 

1.1. Працівники та відвідувачі допускаються до приміщення  у засобах 

індивідуального захисту ( респіратор або захисна маска, у тому числі 

виготовлена самостійно,  рукавички). 

1.2. Прийом здійснюється виключно за попереднім записом з 

дотриманням часового інтервалу, який дозволяє виключити контакт між 

відвідувачами. Очікування повинно відбуватися ззовні приміщення з 

дотриманням принципів соціального дистанціювання  (1,5 м). 

1.3. На вході до приміщення організовується місце для обробки рук 

спиртовмісними антисептиками. 

1.4. Дозволяється одночасне перебування відвідувачів з розрахунку не 

більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі зали обслуговування. 

1.5. Між місцями надання послуг потрібно забезпечити дистанцію не 

менше ніж 1.5 метра.  

2.  Начальнику відділу організації надання адміністративних послуг  

забезпечити попередній запис відвідувачів за номером телефону 2-13-81. 

3. Державним реєстратором та адміністраторами  надаватимуться  

наступні послуги: 

- реєстрація місця проживання/ перебування особи; 

- зняття з реєстрації місця проживання особи; 

- видача довідок місця проживання особи; 

- видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки; 

- видача містобудівних умов та обмежень для проектування об’єктів 

будівництва; 

- реєстрація повідомлення про початок виконання будівельних робіт; 

- реєстрація декларації про готовність до експлуатації об’єкта; 

- надання відомостей державного земельного кадастру у формі витягу з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку; 



- державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяження 

за заявами   фізичних   та юридичних осіб,    які   зареєстровані на території 

м. Бердичева;  

- державна реєстрація фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, 

які зареєстровані  у  м. Бердичеві. 

4. Відділу організації  надання адміністративних послуг та відділу з 

питань державної реєстрації забезпечити надання консультацій громадянам 

та суб’єктам господарювання з наступних питань за телефонами: 

- щодо адміністративних послуг, визначених переліком, затвердженим 

рішенням Бердичівської міської ради від 18.09.2019 № 986 «Про перелік 

адміністративних послуг, які надаються центром надання адміністративних 

послуг    виконкому    Бердичівської міської ради,   у новій редакції»: 

(04143)2-13-81; 

- щодо адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень: (04143) 4-18-53; 

- щодо адміністративних послуг у сфері державної реєстрації 

юридичних та фізичних осіб-підприємців: (04143) 2-13-81. 
 

 

Керуючий справами виконкому                                        Н.С. Мохно 

 

 

 

 

 


