
ПРОТОКОЛ
засідання оперативного штабу щодо запобігання занесенню і поширенню

випадків СОУШ19

24.03.2020 № 3

м. Житомир

Присутні: Бунечко В.І. -  голова оперативного штабу, Федоренко В.І. -  
заступник голови оперативного штабу, Остапченко Н.В. -  заступник голови 
оперативного штабу, Безносюк С.В. -  секретар оперативного штабу, члени 
оперативного штабу: Богдан О.В., Волинець Н.І.,Войтович В.В.,Г оловаш О.О., 
Градівський В.М.,Квятковський А.Б.,Крупєй С.Р.,Мельник О.В., Мойсюк Є.Г., 
Нікітчук І.В., Рогова В.Б., Сечін С.М., Суслик М.П., Парамонов З.М., 
Федько О.О., Шарварко О.Б., Шпита О.О., Арендарчук Н.П., Кузьміних С.В., 
Мініч Л.Г., Прокопець Ю.В., Савченко С.В., Хоменко І.В., Кондратюк С.М., 
Сухомлин С.І.

Участь у засіданні оперативного штабу взяв голова Житомирської 
обласної ради Ширма В.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про вжиття заходів щодо недопущення поширення коронавірусу на території 
Житомирської області та України.

Доповідач: Бунечко В.І. -  голова обласної 
державної адміністрації, голова 
оперативного штабу

Про встановлення більш жорстких карантинних 
заходів спрямованих на протидію розповсюдженню 
коронавірусної інфекції

Доповідач: Бунечко В.І. -  голова обласної 
державної адміністрації, голова 
оперативного штабу

-  начальник Головного управління Національної 
поліції в Житомирській області

-  начальник Управління Служби безпеки України в 
Житомирській області

СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ: 

Крупєй С.Р.

Головаш О.О.



Суслик М.П.

Ширма В.В. 

Парамонов З.М.

Сухомлин С.І. 

Арендарчук Н.П.

ВИРІШИЛИ: 1

2

3

4

-  начальник Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації

-  голова Житомирської обласної ради

-  директор ДУ «Житомирський обласний
лабораторний центр МОЗ України»

-  Житомирський міський голова

-  в.о. директора Департаменту агропромислового
розвитку та економічної політики
облдержадміністрації

Головам райдержадміністрацій, органам місцевого 
самоврядування встановити жорсткий контроль за 
дотриманням режиму використання засобів 
індивідуального захисту, зокрема масок та рукавичок, 
в транспорті та в громадських місцях.

Г оловному управлінню Національної поліції в 
Житомирській області керуючись ст. 44 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення, вжити 
заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, 
які порушують режим використання засобів 
індивідуального захисту, в громадському транспорті 
та в громадських місцях.

Рекомендувати керівникам релігійних організацій 
обмежити кількість учасників богослужінь у
культових спорудах відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 11.03.2020 № 211.

Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації 
виділити для потреб КНП «Центру екстренної 
медичної допомоги та медицини катастроф» 
Житомирської обласної ради 150 біозахисних 
комбінезонів.

Продовжити підготовку КНП «Обласний 
багатопрофільний спеціалізований
фтизіопульмонологічний санаторій «Лісова казка»



Житомирської обласної ради» та КНП «Госпіталь 
ветеранів війни» Житомирської обласної ради» до 
прийому громадян, які прибули на обсервацію.

5. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації, 
керівникам лікувальних закладів області укласти 
угоди з автотранспортними підприємствами щодо 
перевезення медичного персоналу.

6. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації,
ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр 
МОЗ України» забезпечити належний обмін 
інформацією з Ситуаційним центром ГУНП в 
Житомирській області про факти звернення до 
лікувальних закладів громадян з підозрою на 
захворювання СОУШ19, спричиненою
коронавірусом та результати проведених 
лабораторних досліджень з метою своєчасного 
встановлення для направлення на самоізоляцію осіб, 
які з ними контактували.

7. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації 
виділити районним, міським лікарням, КНП 
«Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» 
Житомирської обласної ради по 50 експрес-тестів для 
виявлення коронавірусної інфекції.

8. Департаменту фінансів облдержадміністрації
підготувати проєкт розпорядження голови 
облдержадміністрації про виділення 420 тис. грн з 
резервного фонду обласного бюджету Управлінню 
ДСНС України в Житомирській області для закупівлі 
пально-мастильних матеріалів та засобів 
індивідуального захисту.

9. КНП «Обласний багатопрофільний спеціалізований
фтизіопульмонологічний санаторій «Лісова казка» 
Житомирської обласної ради» дозволити
використовувати продукти харчування, які були 
придбані за рахунок коштів передбачених закладу в 
кошторисі на 2020 рік, на потреби харчування 
громадян, які прибувають на обсервацію.

10. Головам Пулинської, Попільнянської, Брусилівської, 
Ємільчинської, Луганської, Народицької,
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Коростенської райдержадміністрацій, начальнику 
Управління охорони здоров’я облдержадміністрації 
Суслику М.П. продовжити роботу щодо підготовки 
центральних районних лікарень до прийому прибулих 
громадян на обсервацію.

11. Органам місцевого самоврядування призупинити 
роботу приватних медичних закладів.

12. ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр 
МОЗ України» та КНП «Лікарня № 1» Житомирської 
міської ради укласти договори з обласним 
протитуберкульозним диспансером Житомирської 
обласної ради щодо безкоштовної утилізації 
відпрацьованих матеріалів.

13. Внести до переліку дозволеної торговельної 
діяльності продаж (на час карантину) насіння, 
посадкового матеріалу, засобів захисту рослин та 
мінеральних добрив, а також точок продажу кормів 
для домашніх тварин та ветеринарних препаратів із 
обов’язковим дотриманням карантинних норм.


