
ПРОТОКОЛ
засідання оперативного штабу щодо запобігання занесенню і поширенню

випадків СОУЮ19

19.03.2020 №2

м. Житомир

Присутні: Бунечко В.1. -  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., 
Головані О.О., Дембіцька І.Л., Квятковський А.Б., Крамаренко С.М., 
Крупєй С.М., Мельник О.В., Нікітчук І.В., Рогова В.Б., Сечін С.М., 
Суслик М.П., Парамонов З.М., Федько О.О., Шарварко О.Б., Шпи га О.О.

Відсутні: Василенко В.ГІ., Мойсюк Є.Г.

Участь у засіданні оперативного штабу взяли: заступник голови 
Житомирського обласного територіального відділення Антимонопольного 
комітету України Ковальчук Л.М., керівник Обласного протитуберкульозного 
санаторію для дорослих «Лісова казка» Житомирської обласної ради 
Українець Р.Г.

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 вжиття заходів щодо недопущення поширення 
коронавірусу на території Житомирської області та 
України.
Доповідач: Бунечко В.І. -  голова обласної

державної адміністрації, голова 
оперативного штабу

директор ДУ «Житомирський обласний центр 
Міністерства охорони здоров’я України»

СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ: 

Парамонов З.М.



Суслик М.П.

Головані О.О. 

Крупен С.Р.

Взяли участь 
пропозиції також:

Федоренко В.І.

Остапченко Н.В.

Крамаренко С.М. 

Рогова В.Б. 

Волинець Н.І.

Дембіцька I.Л.

В И Р I Ш И Л И:

начальник Управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації

начальник Управління СБУ в області

начальник Головного управління
Національної поліції в області

обговоренні питання порядку денного та вносили

перший заступник голови обласної державної 
адміністрації, заступник голови оперативного 
штабу

заступник голови обласної державної адміністрації, 
заступник голови оперативного штабу

перший заступник голови обласної ради

заступник голови обласної державної адміністрації

голова Громадської ради при обласній державній 
адміністрації

начальник Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

1. Головам райдержадміністрацій, керівникам 
органів місцевого самоврядування заборонити 
тимчасово з 20.03.2020 по 03.04.2020 роботу всіх 
ринків, у тому числі роботу м’ясних і молочних 
павільйонів.

2. Головам райдержадміністрацій у разі необхідності 
організувати підвіз жителів своїх районів до місць їх 
проживання, які перебувають на оздоровленні в 
ОПС «Лісова казка» Житомирської обласної ради.

3. Керівнику Обласного протитуберкульозного 
санаторію для дорослих «Лісова казка» 
Житомирської обласної ради Українцю Р.Г. вжити 
заходів щодо підготовки закладу до прийому
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оз
громадян, які прибувають з-за кордону на 
обсервацію.

4. Начальнику Управління охорони здоров’ я 
облдержадміністрації Суслику М.П., голові 
Черняхівської рай держадміністрації 
Дубенцову О.В. підготувати Комунальне 
некомерційне підприємство «Черняхівське 
територіальне медичне об’єднання» Черняхівської 
районної ради Житомирської області до прийому 
громадян, які прибули з-за кордону на обсервацію.

5. Головам райдержадміністрацій, Управлінню 
охорони здоров’я облдержадміністрації вжити 
заходів щодо підготовки терапевтичних відділень 
центральних районних лікарень до прийому

вацію.

Голова оперативного ш гаї Віталій БУНЕЧКО

Секретар оперативного штабу


