
 

 

 
УКРАЇНА 

БЕРДИЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 виконавчий комітет  

КОМІСІЯ  З  ПИТАНЬ  ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ  БЕЗПЕКИ  ТА 

НАДЗВИЧАЙНИХ  СИТУАЦІЙ 

 

  

П Р О Т О К О Л №6 

засідання комісії Бердичівської  міської територіальної громади  з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

від  15.03.2021 р. 

 

            Головував: міський голова, голова комісії Орлюк С.В. 

           Присутні: Азізов А.Ч., Благодир О.О., Рейко В.Є., Омельянчук Н.П., 

Остапюк В.В.,  Геденач О.Г., Адаменко В.В., Бородій В.Є., Бабікова Л.М., 

Хорошун Н.І., Биков В.М., Анучін К.І., Валеня О.М., Кучевський А.С., Котик 

П.В.,  Сальник Р.С., Філюк П.Д., Зозуля П.В. 

           Роботу з іншими членами комісії проведено на віддаленому доступі, із 

застосуванням електронних комунікацій та телекомунікаційного зв’язку. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

             Про посилення контролю за виконанням протиепідемічних  заходів  

рівня епідемічної небезпеки «червоний» органами державної влади, 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями на 

території  Бердичівської міської територіальної громади 

 

     

           На виконання законів України  «Про захист населення від інфекційних 

хвороб»,  «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення», керуючись  пп. 2 п. «б» ч.1 ст.38, ст.40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 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  22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину 

та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», від 17.02.2021 № 104  

 

 

 

 

 



 

 

«Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», постанови 

Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2021 року №154 «Про внесення змін 

до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. 

№1236»,   Протоколу №8  від 01.03.2021 року позачергового засідання 

Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій, протокольного рішення позачергового засідання обласної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 

01.03.2021 року №6 ,  розглянувши інформацію міського голови Сергія Орлюка 

та інформацію начальника  управління ЖКГ виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради  Руслана Квятківського,  начальника управління 

освіти і науки Валентини Адаменко,  начальника відділу охорони здоров’я 

Валентини Остапюк, начальника Бердичівського районного управління 

Головного управління  Держпродспоживслужби в Житомирській  області 

Валерія Бикова,  директора КНП «Бердичівська міська лікарня»  Бердичівської 

міської ради Лариси Бабікової, директора КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Бердичівської міської ради  Наталії Хорошун,  

представника районного відділу  поліції  Головного управління Національної 

поліції України в Житомирській області Олександра Суворова щодо посилення 

контролю за виконанням протиепідемічних  заходів  рівня епідемічної 

небезпеки «червоний» органами державної влади, місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами, організаціями на території  Бердичівської міської 

територіальної громади, з урахуванням пропозицій та зауважень, внесених у 

ході обговорення, комісія Бердичівської міської територіальної громади з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

       

 ВИРІШИЛА: 
         

1. Інформацію міського голови Сергія Орлюка та інформацію 

начальника  управління ЖКГ виконавчого комітету Бердичівської міської ради  

Руслана Квятківського,  начальника управління освіти і науки Валентини 

Адаменко,  начальника відділу охорони здоров’я Валентини Остапюк, 

начальника Бердичівського районного управління Головного управління  

Держпродспоживслужби в Житомирській  області Валерія Бикова,  директора 

КНП «Бердичівська міська лікарня»  Бердичівської міської ради Лариси 

Бабікової, директора КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Бердичівської міської ради  Наталії Хорошун,  представника районного відділу  

поліції  Головного управління Національної поліції України в Житомирській 

області Олександра Суворова щодо посилення контролю за виконанням 

протиепідемічних  заходів  рівня епідемічної небезпеки «червоний» органами 

державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, 

організаціями на території  Бердичівської міської територіальної громади, взяти 

до відома. 

              2. Керівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, 

управлінь, відділів та служб виконавчого комітету Бердичівської міської 

територіальної громади забезпечити застосування  на території громади  

 

      



 

 

 

     обмежувальних протиепідемічних заходів передбачених  для  «червоного»  

рівня  епідемічної небезпеки поширення COVID-19, що запроваджені чинними 

актами законодавства України на період карантину.  

3. Начальникам відділів, управлінь, служб  виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради забезпечити  дотримання обмежувальних 

протиепідемічних заходів на  території Бердичівської міської територіальної 

громади, згідно з встановленим  рівнем  епідеміологічної  небезпеки 

«червоний» (враховуючи протиепідемічні обмеження, передбачені для 

“жовтого” та  “помаранчевого” рівня епідемічної небезпеки). 

 

4. Управлінню освіти і науки  виконавчого комітету Бердичівської  міської 

ради (Адаменко В.В.) проводити щоденний моніторинг ситуації щодо рівня 

захворюваності в закладах   освіти. У разі ускладнення епідеміологічної 

ситуації надавати пропозиції та  рекомендації керівникам закладів освіти щодо 

організації освітнього процесу з урахуванням відповідних постанов Головного 

державного санітарного лікаря України та на підставі заяв батьків окремий 

клас початкової школи переводити на дистанційну форму навчання. Якщо 

окремі батьки не погоджуються на дистанційну форму навчання, за наявності 

паралельних класів (які навчаються очно) таких учнів переводити (тимчасово) 

до іншого класу, що навчається очно.   

5. Начальнику Бердичівського районного відділу Головного управління 

Національної поліції в Житомирській області  (Мельничуку О.Б.), начальнику 

Бердичівського районного управління Держпродспоживслужби в 

Житомирській  області (Бикову В.М.)   забезпечити контроль за дотриманням 

протиепідемічних заходів на території   Бердичівської міської територіальної 

громади, згідно до встановленого “червоного” рівня епідемічної небезпеки.  

 6. Відділу інформаційних  технологій виконкому Бердичівської міської 

ради (Маю М.Л.) забезпечити роз'яснювальну роботу та  інформування 

населення, щодо запровадження обмежувальних заходів на  території 

Бердичівської міської територіальної громади, а також необхідності виконання 

протиепідемічних вимог з  метою запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19.  

7. Начальнику відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради (Остапюк В.В.),  завідувачу Бердичівського 

міжрайонного відділу  ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я  України» (Запаринюку О.І.):   

- здійснювати моніторинг відповідних ознак епідемічної небезпеки; 

-  інформувати Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

та комісію Бердичівської  міської територіальної громади  з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  щодо показників ознак 

епідемічної небезпеки для вжиття відповідних заходів реагування.  

          



           

 

 

 

          8.  Директору КНП «Бердичівська міська лікарня»  Бердичівської міської 

ради (Бабіковій Л.М.) вжити організаційних заходів щодо забезпечення  

контролю за станом проведення пуско - наладжувальних та монтажних робіт 

системи киснепостачання для своєчасного забезпечення медичним киснем 

хворих на COVID-19 осіб.  

           

         9. Начальнику управління житлово-комунального господарства  

виконавчого комітету Бердичівської міської ради (Квятківському Р.Б),  вжити 

організаційних заходів, щодо забезпечення виходу  автотранспорту для 

перевезення працівників службовими та орендованими автомобільними  

транспортними засобами, для здійснення сталої роботи підприємств та установ 

міста.  

  10. Власникам автотранспортних засобів, які здійснюють перевезення 

працівників, забезпечити:  

  10.1 Водіїв засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або 

захисними масками, та здійснювати контроль за використанням працівниками 

під час перевезення засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або 

захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених 

самостійно; 

           10.2 Проведення  дезінфекції салонів автомобілів дезінфікуючими 

засобами на кінцевих зупинках. (Контроль виконання - управління ЖКГ 

виконавчого комітету Бердичівської міської ради). 

         

           11. Директору Бердичівського міського територіального центру 

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

забезпечити перевезення за допомогою служби соціального таксі осіб похилого 

віку старше 70 років, осіб з інвалідністю І-ІІ групи, які не можуть самостійно 

пересуватись та дітей з інвалідністю внаслідок захворювання опорно-рухового 

апарату. (Телефон служби соціального таксі (098)0700518). 

             

          12. Для щоденного моніторингу та здійсненням контролю за виконанням 

суб’єктами господарювання усіх форм власності, розташованих на території 

Бердичівської міської територіальної громади, профілактичних та безпекових 

заходів продовжити роботу мобільних груп у складі:  

- представників від виконавчого комітету Бердичівської міської ради: 

відділу з питань НС та ЦЗН, відділу з питань торгівельного обслуговування та 

якості надання послуг,  відділу інформаційних технологій; 

         

 

 

 

 

 

 



           

 

         - від Бердичівського районного відділу поліції ГУНП України в 

Житомирській області;  

         - від Бердичівського районного управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Житомирській області.  

          

         13. Старості сіл Скраглівка та Підгороднє (Мельник О.П.)  забезпечити   

контроль за наданням послуг з медичного  обслуговування населення в                     

с. Підгороднє та за потребою вжити заходів щодо організації перевезення 

службовим та орендованим  автомобільним транспортом  мешканців сіл 

Скраглівка та Підгороднє. 

          

         14. У зв’язку з погіршенням ситуації по захворюванню на COVID-19                 

начальникам управлінь, відділів, служб виконавчого комітету Бердичівської 

міської ради, керівникам підпорядкованих підприємств, установ та організацій 

розглянути питання щодо надання чергових відпусток працівникам (в кількості 

до 50% працівників).  

           

         15. Начальнику відділу інформаційних технологій Маю М.Л. забезпечити 

оприлюднення на офіційному веб-сайті міста даного протокольного рішення.    

             

        16. Контроль за виконанням протокольного рішення  покласти на 

заступників Бердичівського міського голови за розподілом обов’язків. 
 

 

Міський голова, голова комісії                                        Сергій ОРЛЮК                                

 

Перший заступник Бердичівського  

міського голови,  

перший заступник голови комісії                                    Артем АЗІЗОВ 

 

Відповідальний секретар комісії                                     Петро ЗОЗУЛЯ 

 

                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                    

                                                                                                         

                                                                     

 

 
                                                                                                      


