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ПРОТОКОЛ № 20 

позачергового засідання обласної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

 

 

м. Житомир                                                                             “29”  травня  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,             

Тютюнник С.Ф.- 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 заходів на території області для запобігання поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19)  та впровадження поетапного послаблення 

протиепідемічних заходів 

 

Доповідачі: 

Суслик  начальник Управління охорони здоров’я  

Микола Петрович  облдержадміністрації 

 

Шпита                                 начальник головного управління  

Олександр Олександрович Держпродспоживслужби 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 
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SARS-CoV-2” (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 20 

травня 2020 року № 392 “Про встановлення карантину з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних 

заходів" в області продовжується виконання заходів з ліквідації надзвичайної 

ситуації, пов’язаної із запобіганням поширенню гострої респіраторної хвороби 

COVID-19. 

Послаблення протиепідемічних заходів здійснюється на території районів 

(міст обласного значення), які одночасно відповідають таким ознакам: 

інцидентність (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів 

на 100 тис. населення) складає менше ніж 12 осіб на 100 тисяч населення; 

завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для 

госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менше 50 

відсотків; 

середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та 

імуноферментного аналізу складає більш ніж 12 на 100 тисяч населення протягом 

останніх семи днів. 

 

За станом на 29.05.2020 року  ознаки епідемічної ситуації в області становлять: 
 

- інцидентність  – 6,95; 
 

- завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я – 4,5 %; 
 

- кількість ПЛР та ІФА тестів – 19,8. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про вжиття заходів на території області для запобігання 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та впровадження поетапного 

послаблення протиепідемічних заходів . 

 

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

облдержадміністрації 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Шпита О.О.                      начальник головного управління 

Держпродспоживслужби в Житомирській області 

 

Безносюк С.В. начальник Управління з питань цивільного захисту 

населення  та оборонної роботи облдержадміністрації   

 

Парамонов З.М.                       головний санітарний лікар  Житомирської області 
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ВИРІШИЛИ: з урахуванням пропозицій та зауважень, внесених у ході 

обговорення (одноголосно): 

 

1. Послабити протиепідемічні заходи на території області з 01 червня 2020 року 

відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року 

№ 392, дозволивши: 

роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів 

(крім проведення групових занять з кількістю учасників більше ніж 10 осіб); 

відвідування занять в групах не більше ніж 10 осіб в закладах освіти, проведення 

професійно-практичної підготовки та державної кваліфікаційної атестації в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти, підготовчих заходів до практичної 

підготовки на виробництві, лабораторних робіт та тренажерних занять, атестації 

здобувачів вищої освіти та відповідних підготовчих заходів, отримання документів 

про професійну (професійно-технічну) та вищу освіту, участь в освітньому процесі, 

пов’язаному з освітою дорослих, у публічному захисті наукових досягнень у формі 

дисертацій та відповідних підготовчих заходах; 

перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього 

сполучення (приміському, міському, регіональному та дальньому) між регіонами в 

межах кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою 

транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей 

транспортний засіб. У разі здійснення перевезення між регіонами транзитом через 

регіон, в якому не діють послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється 

перевезення в межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною 

характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах 

на цей транспортний засіб (без права посадки пасажирів у транзитному регіоні). У 

разі здійснення перевезення до регіону, в якому не застосовується послаблення 

протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах 50 відсотків кількості 

місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу 

або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб, за умови 

розсадки пасажирів з вільним місцем поруч, спереду, позаду; 

 міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом між регіонами 

в межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою 

транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей 

транспортний засіб. У разі здійснення перевезення до регіону, в якому не 

застосовується послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в 

межах 50 відсотків кількості місць для сидіння, передбаченої технічною 

характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах 

на цей транспортний засіб, за умови розсадки пасажирів з вільним місцем поруч, 

спереду, позаду. 

 

2. Головам райдержадміністрацій, міським головам, органам місцевого 

самоврядування (за згодою) провести засідання комісій з питань ТЕБ та НС, на яких 

розглянути питання щодо послаблення карантинних обмежень з дотриманням ознак 

епідемічної ситуації з 1 червня. 

Термін – на період дії карантину 
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3. Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації спільно з ДУ 

"Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України" (Парамонов З.М.) 

надати інформацію про показники ознак епідемічної ситуації в області керівнику 

робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої розповсюдженням 

коронавірусної інфекції COVID-19. 

Термін – до 05.06.2020 
 

4. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації (Дембіцька І.Л.), головам райдержадміністрацій, міським 

головам, органам місцевого самоврядування (за згодою) забезпечити інформування 

населення, у тому числі через засоби масової інформації, щодо послаблення 

протиепідемічних заходів на території області, а також необхідності продовження 

виконання заходів із запобіганням поширенню гострої респіраторної хвороби 

COVID-19. 

Термін – на період дії карантину 

 


