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ПРОТОКОЛ № 26 

позачергового засідання обласної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

 

 

м. Житомир                                                                             27  липня  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, 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: 
 

1. Про посилення контролю за дотриманням протиепідемічних заходів на 
території області у зв'язку із  поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). 

 

Доповідачі: 

Зарицький  Головний державний санітарний лікар    

Олександр Миколайович Житомирської області 

 

Суслик  начальник Управління охорони здоров'я    

Микола Петрович облдержадміністрації 

    
 

Шпита                                 начальник головного управління  

Олександр Олександрович Держпродспоживслужби в Житомирській області 

 

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), 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 (зі змінами) , та етапів послаблення протиепідемічних 
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заходів" в області продовжується виконання заходів з ліквідації 

надзвичайної ситуації, пов’язаної із запобіганням поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19. 
 

Згідно подання Головного державного санітарного лікаря Житомирської області 

та у зв'язку з невідповідністю критеріїв оцінки епідемічної ситуації за показником 

динаміки зростання інфікування (57,99 %) протягом останніх трьох днів та з метою 

посилення протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню 

COVID-19 на території області. 

 

СЛУХАЛИ: Про посилення контролю за дотриманням протиепідемічних 

заходів на території області у зв'язку із  поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19). 

 
 

Доповідач: Зарицький О.М. - Головний державний санітарний лікар 

 Житомирської області 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Шпита О.О.                      начальник Головного управління 

Держпродспоживслужби в Житомирській області 

 

Суслик М.П.   начальник Управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації 

 

Бунечко В.І.                             голова комісії, голова облдержадміністрації.  

 

 

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

(одноголосно): 
 

1. Головам райдержадміністрацій, міським головам, органам місцевого самоврядування 

(за згодою): 
 

1) забезпечити дотримання протиепідемічних заходів при здійсненні регулярних та 

нерегулярних пасажирських перевезень у міському, приміському, міжміському 

внутрішньообласному сполученні; 
 

2) посилити контроль за виконанням протиепідемічних заходів на ринках, в закладах 

громадського харчування, торговельно-розважальних центрах, ігрових кімнатах, дитячих 

дошкільних навчальних закладах; 

 

3) забезпечити щоденний моніторинг епідемічної ситуації, у випадку її ускладнення на 

відповідній території невідкладно ініціювати проведення позачергових засідань комісій з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо коригування 

протиепідемічних заходів. 
 

 

Термін – невідкладно 
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2. Головному управлінню Держпродспоживслужби в Житомирській 

області (Шпита О.О.) спільно з головами райдержадміністрацій, міськими головами, 

органами місцевого самоврядування (за згодою) здійснити перевірку роботи ринків та 

магазинів щодо дотримання карантинних заходів, у разі виявлення порушень надавати 

пропозиції щодо зупинки діяльності цих об'єктів. 
 

Термін – невідкладно 

 
3. Головному управлінню Національної поліції в Житомирській області (Олійник 

Ю.М.), Управлінню патрульної поліції в Житомирській області Департаменту патрульної 

поліції (Гуменюк О.Л.), Департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації 

(Хоменко І.В.), Управлінню Укртрансбезпеки у Житомирській області (Осіпов Ю.А.) 

забезпечити контроль за дотриманням карантинних заходів під час перевезень громадян 

міським, приміським та міжміським транспортом. 

  

Термін – невідкладно 

 

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 посилення (послаблення) карантинних 

заходів на території області, а також необхідності продовження виконання вимог із 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. 

 

Термін – на період дії карантину 

 

5. Державному архіву Житомирської області (Слобожан І.М.) на період дії карантину 

продовжити заборону роботи читального залу для відвідувачів архівними документами. 

 

Термін – на період дії карантину 

 


