
 
 
 

 
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 №4 
засідання комісії Бердичівської  міської територіальної громади  з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
                                                                      від  26.02.2021 р. 
 
           Головував: міський голова, голова комісії Орлюк С.В. 
           Присутні: Азізов А.Ч., Благодир О.О., Рябушко В.М., Рейко В.Є., Омельянчук Н.П., 
Остапюк В.В.,  Геденач О.Г., Адаменко В.В., Бедрань Л.М., Бородій В.Є., Бабікова Л.М., 
Биков В.М., Строкатюк О.В., Анучін К.І., Валеня О.М., Кучевський А.С., Котик П.В., 
Мартищенко С.М., Монастирський С.М., Шелепа В.А., Славніцький В.М., Сальник Р.С., 
Мельник О.П., 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  протиепідемічних 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»,  розглянувши 
інформацію міського голови Орлюка С.В.,  начальника управління освіти і  науки 
виконавчого комітету Бердичівської міської ради Адаменко В.В., щодо організації освітнього 
процесу  у закладах позашкільної та загальної середньої освіти міста, заслухавши 
інформацію начальника відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Бердичівської 
міської ради Остапюк В.В. щодо рівня захворюваності на гостру респіраторну хворобу 
COVID-19 жителів  Бердичівської міської територіальної громади, з урахуванням пропозицій 
та зауважень, внесених у ході обговорення, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій 
 
            
        
 



 
 
 
 ВИРІШИЛА: 
         

1. Інформацію міського голови Орлюка С.В.,   начальника управління освіти і  
науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради Адаменко В.В., щодо організації 
освітнього процесу  у закладах позашкільної та загальної середньої освіти міста та 
інформацію начальника відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Бердичівської 
міської ради Остапюк В.В. щодо рівня захворюваності на гостру респіраторну хворобу 
COVID-19 жителів  Бердичівської міської територіальної громади,  взяти до відома. 

                 2. Продовжити   дію  карантину на території  Бердичівської міської територіальної 
громади до 30.04.2021 року, що   встановлено  постановою  Кабінету Міністрів України від 
17.02.2021 № 104 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України».  
          3. Начальнику управління освіти і науки дозволити: 

    3.1 Перенести у школах  Бердичівської міської територіальної громади термін весняних 
канікул  (05.04.-09.04.2021) на період з 01 по 05 березня 2021 року, продовживши лютневі 
канікули.  

    3.2 Навчання у школах відновити з 09 березня 2021 року з можливим переходом на 
змішану (очно-дистанційну) форму навчання в залежності від епідемічної ситуації по місту. 
У цей період освітній процес у закладах дошкільної освіти здійснювати у звичайному 
режимі, у закладах позашкільної освіти за дистанційною формою. 
          3.3 Покласти на керівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти 
Бердичівської міської територіальної громади забезпечення управління і контролю за 
дотриманням правил протиепідемічної безпеки у закладах. 
           4. Керівникам закладів освіти заборонити відвідування закладів освіти здобувачами у 
разі, коли на самоізоляції через контакт з підтвердженим випадком СOVID-19   перебуває 
більш як 50% здобувачів та персоналу закладу.   
           5. Зобов’язати керівників підприємств, установ, організацій, управлінь, відділів 
виконкому Бердичівської міської територіальної громади:   
           5.1 Продовжити роботу та вжити організаційних заходів для   посилення  
інформаційної роботи серед населення щодо важливості дотримання та виконання 
протиепідемічних заходів в умовах карантину з урахуванням вимог комунікаційного плану 
щодо проведення інформаційної кампанії серед населення м.Бердичева, пов’язаний з 
подоланням коронавірусної хвороби    COVID-19, який затверджено протокольним рішенням 
міської комісії з питань ТЕБ та НС від 26.08.2020 №26; 
           5.2 Здійснення    протиепідемічних     заходів   на        території            Бердичівської 
міської територіальної громади,  що запроваджені чинними актами законодавства України  
на період карантину,  з урахуванням Тимчасових рекомендацій Головного державного 
санітарного лікаря України і які визначають особливості провадження діяльності суб’єктами 
господарювання в умовах пандемії. 
            6. Рекомендувати Бердичівському управлінню Держпродспоживслужби у 
Житомирській області (Биков В.М.) разом з Бердичівським ВП ГУНП в Житомирській 
області (Мельничук О.Б.) продовжити державний нагляд (контроль) за дотриманням 
санітарного законодавства, у тому числі постанов Головного державного санітарного лікаря 
України.   
           7. Начальнику Бердичівського районного  відділу поліції  ГУНП України   в 
Житомирській області (Мельничуку О.Б.) (за згодою) вживати заходів щодо недопущення 
неконтрольованої (стихійної) торгівлі в межах ринків та за їх межами.  
           8. Рекомендувати керівникам Бердичівського РЕМ  АТ «Житомиробленерго» 
(В.Крилик) (за згодою), Бердичівського відділення АТ «Житомиргаз» (В.Мосійчук) (за 
згодою), «Бердичівтеплоенерго» (А.Кучевський), «Бердичівкомунсервіс» (О.Валеня), 
«Бердичівводоканал» (К.Анучін), оперативно реагувати на виникненні аварій  на системах 
газо-, тепло-, водо-, електропостачання, що розташовані на територі закладів охорони 
здоров’я та освіти. 
          
 



            
 
           9. Керівникам закладів охорони здоров’я міста, посилити інфекційний контроль 
забезпечити дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів  на території 
закладів та обмежити пересування відвідувачів територією у відповідності до вимог, які 
визначаються керівником робіт з ліквідації наслідків  медико-біологічної надзвичайної 
ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням на території 
України СOVID-19.      
          10. Директору комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Бердичівської міської ради (Хорошун Н.І.):  
          10.1 Надати пропозиції щодо закупівлі тестів на антиген   СOVID-19;     
          10.2 Повідомляти членів родин про необхідність самоізоляції у випадках 
підтвердження захворювання на коронавірусну хворобу одного із членів родини.     
          11. Директору комунального некомерційного підприємства «Бердичівська міська 
лікарня» Бердичівської міської ради (Бабіковій Л.М. ) підготувати листи до Житомирської 
обласної державної адміністрації та Національної  служби здоров’я України щодо 
відсутності надходження коштів по пакету послуг «СOVID-19». 
          12. Начальнику відділу інформаційних технологій Маю М.Л. забезпечити 
оприлюднення на офіційному веб-сайті міста даного протокольного рішення.    
          13. 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 
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