
ПРОТОКОЛ
засідання оперативного штабу щодо запобігання занесенню і поширенню випадків

СОУШ19

13.03.2020 №  1

м. Житомир

Присутні: Бунечко В.І. -  голова оперативного штабу, Остапченко Н.В. -  заступник голови 
оперативного штабу, Безносюк С.В. -  секретар оперативного штабу, члени оперативного 
штабу: Волинець НІ., Волківський І.А., Войтович В.В., Градівський В.М., Головаш О.О., 
Дембіцька І.Л., Квятковський А.Б., Крамаренко С.М., Крупєй С.М., Нікітчук І.В., 
Рогова В.Б., Сечін С.М., Суслик М П, Парамонов З.М., Федько О.О., Шарварко О Б.

Відсутні: Богдан О.В., Василенко В.П., Мельник О.В., Мойсюк Є.Г., Федоренко В.І, 
Шпита 0.0.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

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

Відкрив та провів засідання оперативного штабу щодо запобігання занесенню і 
поширенню випадків СОУШ19 голова обласної державної адміністрації, голова 
оперативного штабу Бунечко В.І.

Бунечко В.І. наголосив присутнім на тому, що головним завданням оперативного 
штабу є недопущення поширення коронавірусу на Житомирщині і в Україні, недопущення 
паніки серед населення.

- Я хочу заслухати директора ДУ «Житомирський обласний центр Міністерства 
охорони здоров’я України» Парамонова З.М., начальника Управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації Суслика М.П. щодо ситуації про занесення і поширення випадків 
СОУШ19 на Житомирщині, та зокрема щодо ситуації, яка склалася в Радомишльському 
районі, та начальника Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в 
Житомирській області Нікітчука І.В. щодо введення надзвичайної ситуації в м. 
Радомишлі.

Директор ДУ «Житомирський обласний центр Міністерства охорони здоров’я 
України» Парамонов З.М. поінформував присутніх про те, що 12.03.2020 діагностовано 
коронавірус на Житомирщині. Житомирська область перша область, яка забезпечена тест - 
системами для перевірки на коронавірус.

Спеціалістами вжито всіх заходів, хвора госпіталізована, виявлено всі контакти, 
зокрема - це донька хворої, яка працює в дитячому садочку міста Києва, зять, який також 
працює в Києві. Повідомили про цей факт керівництво Львівської області, звідки їхала, 
хвора та зв’язалися з Посольством Польщі. Викликає занепокоєння церква, де побувала 
хвора і мала контакти з іншими прихожанами. На сьогодні наше головне завдання виявити 
цих осіб для обсервації з метою попередження поширення коронавірусу. Також він вніс 
пропозицію закрити всі заклади в м. Радомишлі за винятком продовольчих магазинів.



Також взято необхідний матеріал для лабораторного обстеження у жителя 
м. Бердичева, який повернувся з Італії, та направлено до Житомирського обласного 
лабораторного центру. Ця особа в контакті з сім’єю не була, поїхав своїм транспортом до 
батька в м. Чуднів. За рекомендацією лікарів самоізолювався.

Начальник Управління охорони здоров’я облдержадміністрації Суслик М. П. 
поінформував присутніх про стан хворої з м. Радомишля, зокрема о 5: 00 13.03.2020 стан 
хворої погіршився. За інформацією, яка надійшла з району 08.03.2020, хвора була в церкві 
в контакті з іншими прихожанами. Двоє осіб, які були в контакті з хворою в церкві із 
скаргами на нездужання прийшли на прийом до лікаря в районну поліклініку. Ознаки є 
нетиповими для коронавірусу. Будемо просити ДУ «Житомирський обласний центр 
Міністерства охорони здоров’я України» провести перевірку на коронавірус у цих осіб. 
Лікарі, які були на прийомі, будуть ізольовані.

Занепокоєнім викликає керівник взуттєвого підприємства «Фешен Груп». 
Співробітники зателефонували, повідомивши, що він нещодавно повернувся з Італії та 
кашляє. Вживаються відповідні заходи.

Начальник Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Житомирській 
області Нікітчук І.В. поінформував присутніх про те, що в місті Радомишлі оголошено 
надзвичайну ситуацію природного характеру об'єктового рівня. Наш підрозділ 
направлено до м. Радомишля.

Взяли участь в обговоренні питання порядку денного та вносили пропозиції
також:
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Безносюк С.В.

Головаш О.О. 

Крупєй С.Р. 

Остапченко Н.В.

Крамаренко С.М. 

Волинець Н.І.

начальник Управління з питань цивільного захисту населення 
та оборонної роботи облдержадміністрації

начальник Управління СБУ в області

начальник Головного управління Національної поліції в області

заступник голови обласної державної адміністрації, заступник 
голови оперативного штабу

перший заступник голови обласної ради

голова Громадської ради при обласній державній адміністрації

ВИРІШИЛИ: 1. Тимчасово обмежити доступ до державних установ.

2. Рекомендувати керівництву Житомирської обласної ради та 
Житомирської обласної державної адміністрації вжити заходів 
щодо обмеження доступу до приміщення за адресою: майдан 
імені С. П. Корольова, 1, м. Житомир

3. Скасувати тимчасово проведення міжнародних зустрічей.

4. Призупинити проведення службових нарад з великою кількістю 
учасників, засідань за «круглим столом», семінарів до 
поліпшення епідеміологічної ситуації в області.

5. Обмежити відрядження державних службовців.



з
6. Рекомендувати депутатам усіх рівнів обмежити прийоми 

громадян та тимчасово скасувати зустрічі з великою кількістю 
виборців.

7. Організувати прийом звернень громадян через відповідні 
скриньки та електронну пошту.

8. Керівництву ЦНАПів забезпечити своїх працівників засобами 
індивідуального захисту.

9. Рекомендувати районним, міським, сільським, селищним радам 
відмінити проведенім сесій, у разі необхідності проводити в 
закритому режимі.

10. Рекомендувати Державній міграційній службі в Житомирській 
області інформувати оперативний штаб про всі випадки 
повернення мешканців області з країн з високим ступенем 
поширення вірусу.

11. Райдержадміністраціям, рекомендувати об’єднаним 
територіальним громадам, міськвиконкомам забезпечити 
проведення якісної роз’яснювальної роботи з населенням.

12. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації, 
керівникам медичних закладів, ДУ «Житомирський обласний 
центр Міністерства охорони здоров’я України» забезпечувати 
контроль за станом готовності лікувальних закладів, 
здійснювати роз’яснювальну роботу з медичним персоналом та 
громадськістю через ЗМІ.

13. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації забезпечити проведення 
роз’яснювальної роботи з громадськістю щодо важливості 
протне пі деміологічних заходів, доречності самоізоляції у разі 
наявності симптомів ГРВІ та інформування про реальний стан 
справ через ЗМІ та інші засоби комунікації

14. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій 
усіх форм власності при можливості перевести працівників на 
дистанційну форму роботи.

15. Рекомендувати ГУ Національної поліції в Житомирській 
області перейти на посилений режим несення служби та 
забезпечення громадського порядку.

16. Рекомендувати Управлінню ДСНС України в області, 
Нацгвардії, військовим частинам області провести спільні 
навчання щодо ліквідації можливих наслідків поширення 
коронавірусу.



17. Перевізникам усіх рівнів забезпечити проведення 
дезінфекційних заходів у громадському транспорті.

18. Рекомендувати підприємствам, установам, організаціям 
державної та комунальної власності вживати заходів з 
дезінфекції.

19. Рекомендувати Управлінню Укртрансбезнеки у Житомирській 
області скасувати рейси Радомишль -  Житомир. Радомишль -  
Київ та у зворотному напрямку.

20. Залучати волонтерів до доставки продуктів харчування та 
предметів першої необхідності самоізольованим особам,

21. Рекомендувати Житомирському обласному територіальному 
відділенню Антимонопольного комітету України здійснювати 
контроль за порушенням антимонопольного законодавства 
щодо недопущення підвищення цін на продукти харчування та 
медикаменти.

22. Усім членам оперативного штабу щоденно до 9:00 інформувати 
про стан справ на електронну адресу 
апїіс о V і сі 19.гЬиа<цтаМ.сот .

23. Безпосюку С.В. узагальнену інформацію надавати голові 
облдержадміністрації щоденно о 9:00. у разі ускладнення
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