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ПРОТОКОЛ № 13 

позачергового засідання обласної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
 

м. Житомир                                                                           “ 16”  квітня  2020 року 

 
 

 

Присутні: Бунечко В.І. - голова комісії, Федоренко В.І., - перший заступник 

голови комісії, перший заступник голови облдержадміністрації, Нікітчук І.В. –

заступник голови комісії, Безносюк С.В. - заступник голови комісії,  

Грузинська І.В.- відповідальний секретар комісії. 
 

Запрошені члени обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій (за списком). 
 

Провів засідання: Бунечко В.І. - голова комісії, голова 

облдержадміністрації. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

Про вжиття додаткових обмежувальних заходів на території області для 

запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), зокрема щодо 

пересування та перебування громадян в громадських місцях у період вихідних і 

святкових днів. 
 

Доповідачі: 

Суслик  начальник Управління охорони здоров’я  

Микола Петрович  облдержадміністрації 

 

Крупєй    начальник Головного управління Національної   

Сергій Романович   поліції  в Житомирській області, 

 

Безносюк     начальник Управління з питань цивільного захисту  

Сергій Володимирович   населення  та оборонної роботи облдержадміністрації 
 

 

Відповідно до Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, 

Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення", Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 2020 року № 211 “Про запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2” (зі змінами), з урахуванням рішення  Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та за поданням головного 

державного санітарного лікаря Житомирської області. 
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 СЛУХАЛИ: Про вжиття додаткових обмежувальних заходів на 

території області для запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-

19), зокрема щодо пересування та перебування громадян в громадських місцях 

у період вихідних і святкових днів. 
 

Доповідач: Суслик М.П. - начальник Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 

Крупєй С.Р.                             начальник Головного управління Національної поліції  

             в Житомирській області 
 

Безносюк С.В. начальник Управління з питань цивільного захисту 

населення  та оборонної роботи облдержадміністрації   
 

 

ВИРІШИЛИ: з урахуванням пропозицій та зауважень, внесених у ході обговорення 

(одноголосно): 
 

1. Головам райдержадміністрацій, міським головам, органам місцевого 

самоврядування (за згодою): 

1) запровадити відповідно до законодавства додаткові  обмежувальні 

протиепідемічні заходи на відповідних територіях, зокрема щодо пересування та 

перебування громадян в громадських місцях у період вихідних і святкових днів 

(починаючи з 13:00 суботи закінчуючи 06:00 першого робочого дня після 

вихідних/святкових днів); 

Термін – 18 - 21 квітня 2020 року 
 

2) провести позачергові засідання місцевих комісій з питань ТЕБ та НС, на яких 

розглянути питання щодо вжиття додаткових обмежувальних протиепідемічних 

заходів на період карантину з урахуванням підпункту1 пункту 1 цього рішення. 
 

Термін – на період дії 

обмежувальних заходів 
 

  


