
                                                                                                                           

                                                                                                     
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 № 14 
позачергового засідання комісії Бердичівської  міської територіальної 

громади  з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій 

від 27.04.2021 р. 
        Головував: міський голова, голова комісії Орлюк С.В. 
        Присутні: Азізов А.Ч., Благодир О.О., Рябушко В.М.,  Квятківський Р.Б.,  
Остапюк В.В.,  Геденач О.Г., Адаменко В.В., Бабікова Л.М., Анучін К.І.,    
Котик П.В.,  Лужко Н.М., Плісак І.В.,  Гаспарян А.Г., Мельник О.П.         
Шелепа В.А., Приймак С.В., Пухальський В.В., Петрівська О.В. 
           Роботу з іншими членами комісії проведено на віддаленому доступі, із 
застосуванням електронних комунікацій та телекомунікаційного зв’язку. 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
      Про    продовження режиму діяльності у надзвичайній  ситуації, що 

пов’язана  зі спалахом гострої респіраторної хвороби COVID-19,  
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 
            
      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» (зі змінами), від 
21.04.2021 № 405 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів 
України», розпорядження  Кабінету Міністрів України  від 25.03.2020 №338 
«про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим 
надзвичайної ситуації» (зі змінами), розглянувши інформацію міського голови 
Сергія Орлюка,  начальника відділу охорони здоров’я Валентини Остапюк, 
начальника Бердичівського районного управління Головного управління  
Держпродслужби 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, начальника управління освіти і науки  
виконавчого комітету Бердичівської міської ради Валентини Адаменко, про 
організацію та дотримання  карантинних та обмежувальних протиепідемічних 
мироприємств під час проведення заходів з оцінювання якості освіти  на 
території Бердичівської міської територіальної громади, начальника відділу з 
питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого 
комітету Бердичівської міської ради Віктора Рябушка щодо  продовження 
режиму діяльності у надзвичайній  ситуації,  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 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, управління освіти і науки  виконавчого комітету Бердичівської міської 
ради Валентини Адаменко, про організацію та дотримання  карантинних і 
обмежувальних протиепідемічних мироприємств під час проведення заходів з 
оцінювання якості освіти на території Бердичівської міської територіальної 
громади, начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення виконавчого комітету Бердичівської міської ради Віктора 
Рябушка щодо  продовження режиму діяльності у надзвичайній  ситуації, взяти до 
відома. 

2. З метою ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації 
природного характеру державного рівня, забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення продовжити до 30 червня поточного року 
на території Бердичівської міської територіальної громади  режим діяльності у  
надзвичайній ситуації та керівникам  підприємств, установ і організацій 
незалежно від форми власності забезпечити  здійснення заходів у межах та 
обсягах, що необхідні для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

3.  На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 
квітня 2021 року № 405 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів 
України», та враховуючи  епідеміологічну ситуацію, яка склалася на території 
Бердичівської міської територіальної громади, начальнику управління освіти і 
науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради (Адаменко В.В.) 
забезпечити: 

3.1.  З 25.05.2021 року роботу пунктів проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання на базі закладів загальної середньої освіти №1; №4; 
№10; №12; №15; №17 Бердичівської міської територіальної громади.  

 3.2. Проведення заходів з  зовнішнього незалежного оцінювання 
здобувачів з здійсненням обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я 
учасників  та у строгій відповідності до вимог постанови Головного державного 
санітарного лікаря України від 22.08.2020 року №50 «Про затвердження 



протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з 
поширенням коронавірусної хвороби COVID-19».    

 4.  Контроль за дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів 
здобувачами освіти під час проведення заходів зовнішнього незалежного 
оцінювання   здобувачів покласти на керівників загальноосвітніх шкіл №1; №4; 
№10; №12; №15; №17 Бердичівської міської територіальної громади. 

  5.  Враховуючи вимоги підпункту один пункту 35  постанови Кабінету 
Міністрів України від 09.12.2020 № 1236  та розглянувши звернення керівників 
суб’єктів господарювання, які проводять діяльність у сфері громадського 
харчування на території Бердичівської міської територіальної громади,  
дозволити з 30 квітня поточного року здійснювати діяльність в межах літніх 
майданчиків ( на які оформлені відповідні дозвільні документи) для оформлення 
замовлень на винос. 

 6.  Розглянувши звернення суб’єктів господарювання, які проводять свою 
діяльність  у закладах культури та на спортивних майданчиках, де атракціони та 
спортивні майданчики розміщені на відкритому повітрі, дозволити, за умови 
дотримання учасниками відповідних санітарних і протиепідемічних заходів  та 
здійсненням обов’язкового щоденного контролю за станом  здоров’я  
відвідувачів, з наповненістю майданчиків та атракціонів,  не більше як 50 
відсотків місць та участю не більше однієї особи на 4 м2 площі: 

6.1. Проведення індивідуальних занять спортом на спортивних 
майданчиках (з 30.04.2021 року). 

6.2. Відвідування закладів культури, де атракціони розміщені на 
відкритому повітрі (з 11.05.2021 року). 

7.  Для запобігання розповсюдженню коронавірусної хвороби COVID-19, 
КП «Комбінат комунальних підприємств м. Бердичева» (Валерій Пухальський) 
заборонити на період з 07 по 09.05.2021 року  в’їзд автотранспорту  ( крім 
спеціального) на територію  кладовища  по вул. Бистрицькій, 116.  

8. Рекомендувати Бердичівському РВП ГУНП в Житомирській області 
(Олеже Мельничук) вжити організаційних заходів  щодо обмеження 09.05.2021 
року  руху автотранспорту та запобігання його скупчення на  прилеглих 
(під’їзних)  до кладовища  по вул. Бистрицькій, 116 автошляхах. 

9. Власники  закладів (керівники суб’єктів господарювання) несуть 
відповідальність за дотриманням відвідувачами  обмежувальних 
протиепідемічних заходів  для  запобігання поширенню на території громади 
гострої респіраторної хвороби COVID-19.   

10.  Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
населення (Віктор Рябушко) підготувати звернення  до голови Житомирської 
облдержадміністрації (Віталій Бунечко) про досягнення Бердичівською 
міською територіальною громадою показників, які характеризують відсутність 
ознак, передбачених п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020                        
№ 1236 для порушення клопотання перед Міністерством охорони здоров’я 
України і Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій щодо  скасування «червоного» рівня  епідемічної 
небезпеки  на території  Житомирської області. 

 
 
 
 



 10. Контроль за виконанням протокольного рішення  покласти на 
заступників Бердичівського міського голови за розроділом  обовязків.  
 
Міський голова,  голова комісії                                    Сергій ОРЛЮК                                
 
Перший заступник Бердичівського  
міського голови,  
перший заступник голови комісії                                Артем АЗІЗОВ 
 
Протокол вів начальник відділу 
з питань НС та ЦЗН                                                        Віктор Рябушко     
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