
 

 

 

      
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 №7 

засідання комісії Бердичівської  міської територіальної громади  з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

від  19.03.2021 р. 

 

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

           Присутні: Азізов А.Ч., Благодир О.О., Рябушко В.М., Коляда Б.О., Квятківський Р.Б., 

Рейко В.Є., Омельянчук Н.П., Остапюк В.В.,  Адаменко В.В., Бородій В.Є., Бабікова Л.М., 

Хорошун Н.І., Биков В.М., Запаринюк О.І., Строкатюк О.В., Анучін К.І., Валеня О.М., 

Кучевський А.С., Котик П.В.,  Гаспарян А.Г.,  Монастирський С.М., Шелепа В.А., Лужко 

Н.М., Сальник Р.С., Адамчук М.В., Левицький В.Р., Рибак В.В., Зозуля П.В. 

           Роботу з іншими членами комісії проведено на віддаленому доступі, із застосуванням 

електронних комунікацій та телекомунікаційного зв’язку. 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

 

            Про вжиття додаткових обмежувальних протиєпідемічних заходів на території  

Бердичівської міської територіальної громади, що пов’язано з поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 

            

            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», 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 «Щодо встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-

19 на території області та посилення контролю за дотриманням обмежувальних 

протиепідемічних заходів», листа виконуючого обов’язки заступника директора Державної 

установи «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я 

України»,    розглянувши інформацію міського голови Сергія Орлюка, 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, директора ПО «Бердичівський кооперативний ринок» Миколи Адамчука,   

директора ТОВ «Бердичів» Владислава Левицького, директора ТОВ «Північний ринок» 

Вадима Рибака   щодо вжиття додаткових обмежувальних заходів на території  Бердичівської 

міської територіальної громади, що пов’язано з поширенням гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, з урахуванням пропозицій та зауважень, внесених у ході обговорення,  комісія з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

      

 ВИРІШИЛА: 
         

           1. Інформацію міського голови Сергія Орлюка, 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, директора ПО «Бердичівський кооперативний ринок» Миколи Адамчука,   

директора ТОВ «Бердичів» Владислава Левицького, директора ТОВ «Північний ринок» 

Вадима Рибака щодо вжиття додаткових обмежувальних заходів на території  Бердичівської 

міської територіальної громади, що пов’язано з поширенням гострої респіраторної хвороби 

COVID-19,  взяти до відома. 

                 

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

відділів та служб виконавчого комітету Бердичівської міської територіальної громади в 

зв’язку із значним зростанням захворюваності на COVID-19, з метою запобігання 

інфікуванню населення, своєчасного надання медичної допомоги і вжиття протиепідемічних 

заходів застосувати наступні посилені обмежувальні протиепідемічні заходи на території 

Бердичівської міської територіальної громади, які передбачені  для  «червоного»  рівня  

епідемічної небезпеки поширення COVID-19, що запроваджені чинними актами 

законодавства України, а саме:  

           

           2.1 Директору КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бердичівської 

міської ради (Н. Хорошун) з 22.03.2021 року перевести роботу Центру первинної медико-

санітарної допомоги на семиденний робочий тиждень за ковзким графіком.  

           

           2.2 Начальнику управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської 

ради (В. Адаменко) у зв’язку з ускладненням епідеміологічної ситуації на території 

Бердичівської міської територіальної громади забезпечити організацію освітнього процесу 

наступним чином:  

     2.2.1 У закладах загальної середньої освіти комунальної власності Бердичівської 

міської територіальної громади освітній процес проводити з 22.03.2021 до 05.04.2021: 

- у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти за очною та/або змішаною формами 

здобуття освіти; 

- у 3-11 класах закладів загальної середньої освіти із застосуванням  дистанційних 

технологій навчання. 

       -  призупинити гаряче харчування школярів.     

          2.2.2 У закладах дошкільної освіти освітній процес проводити у звичному режимі із 

виконанням профілактичних заходів, передбачених для зон «червоного» рівня 

протиепідемічної небезпеки. 

          

 

 

 



 

 

 

          2.2.3 У закладах позашкільної освіти при організації освітнього процесу 

використовувати дистанційну форму роботи. 

          2.3 З метою стримання поширення інфекції  рекомендувати керівникам усіх ринків 

припинити роботу ринків (в тому числі, які реалізують продукти харчування) та забезпечити:  

          2.3.1 Постійне інформування відвідувачів ринків щодо встановлення додаткових 

обмежень та припинення роботи ринків. 

          2.3.2  Контроль за дотриманням вимог щодо виконання додаткових обмежувальних 

заходів протидії поширення коронавірусної хвороби СOVID-19 та оперативне усунення 

порушень, при умові їх виникнення.   

          

         3. Керівникам та власникам автотранспорних засобів, які здійснюють перевезення 

працівників, посилити контроль за виконанням протиепідемічних та профілактичних заходів 

щодо обов’язкового проведення  дезінфекції салонів автомобілів дезінфікуючими засобами 

на кінцевих зупинках. (Контроль - мобільні групи). 

          

        4. Мобільним групам здійснити додаткову перевірку банківських, фінансових  установ 

та почтових відділень міста щодо дотримання протиепідемічних заходів. (Контроль 

виконання – відділ з питань НС та ЦЗН виконавчого комітету Бердичівської міської ради).      

          

         5. Відділу інформаційних технологій виконкому Бердичівської міської ради  (М. Маю): 

         5.1 Забезпечити інформування населення про вжитті додаткові обмежувальні заходи на 

території Бердичівської міської територіальної громади із залученням ЗМІ, місцевих 

інтернет-видань, ТРК «ВІК»;     

         5.2 Забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті міста дане протокольне 

рішення.    

          

         6 . Контроль та координацію зусиль щодо виконання протокольного рішення  покласти 

на штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (Артем Азізов) Бердичівської міської 

територіальної громади. 

 

 

 Міський голова, голова комісії                                                                        Сергій ОРЛЮК                                

 

Перший заступник Бердичівського міського голови,  

перший заступник голови комісії                                                                      Артем АЗІЗОВ 

 

Відповідальний секретар комісії                                                                        Петро ЗОЗУЛЯ 

 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                        

                                                                                                         

                                                                              

 

                                                                          

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 


