
          УКРАЇНА 

БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

виконавчий комітет 

 

                                РІШЕННЯ     

від 16.06.2020 № 118 
м. Бердичів 

 

Про  внесення змін до рішення 

виконавчого комітету від 27.05.2020 №107 

 «Про  продовження карантину  

та етапів послаблення протиепідемічних 

 заходів в м. Бердичеві»                            

 

На виконання постанов 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), 

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», враховуючи протокольне рішення  обласної 

комісії з    питань  техногенно-екологічної   безпеки  та   надзвичайних    

ситуацій  від 05.06.2020 № 21 «Про  вжиття заходів на території області для 

запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» та відповідне  

розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

від 05.06.2020 №16 «Про вжиття заходів на території м. Бердичева для 

запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 щодо виконання 

постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 №392», керуючись 

ст.30 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», пп. 2 

п. «б» ч.1 ст.38, ст.40 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

  

1.Внести зміни  до рішення виконавчого комітету від 27.05.2020 №107  

«Про  продовження карантину та етапів послаблення протиепідемічних 

заходів у м. Бердичеві»: 

 

1.1. Викласти пп.3.2 пункту 3  у новій редакції: 

«3.2. Тимчасово не запроваджувати послаблення протиепідемічних 

заходів на території  міста, визначених постановою Кабінету Міністрів 

України від 20 травня 2020 року № 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» (зі змінами від 03 червня 2020 року 

№ 435), а саме:  

- діяльність закладів харчування, зокрема приймання відвідувачів у 

приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів, зокрема 

дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між місцями для сидіння за 

сусідніми столами та розміщення не більше ніж чотирьох клієнтів за одним 

столом (без урахування дітей віком до 14 років), 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. 

- діяльність закладів культури, зокрема з прийманням відвідувачів за 

рішенням власника (органу управління), у тому числі культурних заходів, за 

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

приміщення, де проводиться захід.  

     - діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, в тому числі 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку ». 

1.2. Пункт 4 викласти у такій редакції: «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», а також 

забезпечити контроль за дотриманням карантинних заходів під час 

перевезень в міському пасажирському  громадському транспорті». 

1.3. Доповнити рішення пунктами 9,10,11,12 такого змісту: 

«9.Проведення релігійних заходів, богослужінь дозволити за умов 

дотримання карантинних вимог з терміном виконання до стабілізації 

епідемічної ситуації в області.  

10.Начальнику відділу охорони здоров'я виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради Остапюк В.В. щоденно надавати інформацію 

керівнику робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації про показники 

ознак епідемічної ситуації в місті, спричиненої розповсюдженням 

коронавірусної інфекції COVID-19.  

11.Начальнику відділу інформаційних технологій Маю М.Л. 

інформувати населення про продовження дотримання вимог із запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.  

12.Послаблення протиепідемічних заходів застосовується на території 

міста на підставі рішення регіональної (обласної) комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій». 

 1.4.Доповнити пункт 3 додатку «Порядок здійснення прийому 

відвідувачів у центрі надання адміністративних послуг Бердичівської міської 

ради у період дії карантинних обмежень» абзацами одинадцять – п’ятнадцять 

такого змісту:  



« - видача витягу з технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки; 

    - видача довідок про перебування (не перебування) на квартирному 

обліку; 

    - видача свідоцтва про право власності на житло;   

  - надання витягу з протоколу засідання постійно діючої комісії з 

розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж централізованого 

опалення та гарячої  води; 

  - надання дозволу на встановлення газової колонки». 

 

2.Визнати  таким, що втратив чинність, підпункт 3.2 пункту 3 рішення 

виконавчого комітету від 27.05.2020 №107 «Про  продовження карантину та 

етапів послаблення протиепідемічних заходів в м. Бердичеві».  

  

3.Пункт 9 рішення виконавчого комітету від 27.05.2020 №107 «Про  

продовження карантину та етапів послаблення протиепідемічних заходів в  

м. Бердичеві»  вважати відповідно пунктом 13.  

       

Міський голова                                                           Мазур В. К. 

 

 

 

 


