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ПРОТОКОЛ № 31 

позачергового засідання обласної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

 

 

м. Житомир                                                                          11 вересня  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 забезпечення дотримання контролю протиепідемічних заходів на 

території області. 
 

Доповідачі: 

Безносюк     начальник Управління з питань цивільного захисту 

Сергій Володимирович   населення та оборонної роботи  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), постанови Кабінету Міністрів України від 

22 липня 2020 року № 641 "Про встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 
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респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-

2" (зі змінами), протоколу Державної  комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 10.09.2020 № 30 в області продовжується 

виконання заходів з ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної із запобіганням 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. 
 

СЛУХАЛИ: Про забезпечення дотримання контролю протиепідемічних заходів 

на території області. 
 

Доповідач: Безносюк С.В. –  начальник Управління з питань цивільного 

захисту населення та оборонної роботи  

облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: 
 

Шпита О.О.                      начальник Головного управління 

Держпродспоживслужби в Житомирській області 

 

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) забезпечити впровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів відповідного рівня епідемічної небезпеки поширення 

COVID-19 встановленого рішенням Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10.09.2020 № 30 на відповідній 

території, а саме: 

1) Бердичівській, Житомирській, Коростенській, Лугинській, Овруцькій, 

Попільнянській районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам 

міст Бердичівської та Коростенської міської ради забезпечити контроль за 

виконанням протиепідемічних заходів визначених для «помаранчевого» рівня 

епідемічної небезпеки, а саме:  
 

діяльністю хостелів; 

роботою після 24-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання послуг 

громадського харчування без організації дозвілля (ресторанів, кафе, барів, 

закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг 

громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень 

на винос; 

проведенням масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних, 

рекламних та інших) (не більше ніж 220 осіб та більше однієї особи на 10 кв. метрів 

площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі), де 

проводиться захід); 

відвідуванням закладів освіти здобувачами освіти (відвідування групами 

кількістю не більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти); 

проведенням закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації, крім: 
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- надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу 

вагітності та пологів; 

- надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим; 

- надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони 

здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями; 

- надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах; 

- проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо 

внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або 

здоров’я людей. 

діяльністю спортивних залів, фітнес-центрів (приймання відвідувачів не більше 

однієї особи на 10 кв. метрів приміщення); 

прийманням дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, а також 

відпочинком дітей за межами зазначеної території. 

перевезенням пасажирів автомобільним (крім таксі) та міським транспортом у 

міському, приміському, міжміському, міжрайонному сполученні (не більш як 50 

відсотків кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою 

транспортного засобу або визначених в реєстраційних документах на цей 

транспортний засіб, за умови розсадки пасажирів з вільним місцем поруч, спереду, 

позаду); 

прийманням відвідувачів закладами торговельного і побутового обслуговування 

населення (перебування у приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів 

торговельної площі); 

діяльністю з надання послуг громадського харчування (наповненості не більш як 

на 50 відсотків посадкових місць у приміщенні закладу). 

Термін з 14.09.2020 
 

2) Коростишівській, Любарській, Пулинській, Романівській, Хорошівській, 

Чуднівській районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам міст 

Житомирської та Малинської міської ради забезпечити контроль за 

виконанням протиепідемічних заходів визначених для «жовтого» рівня 

епідемічної небезпеки, а саме: 

проведенням масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, 

релігійних, рекламних та інших) заходів (не більше однієї особи на 5 кв. метрів 

площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі), а також 

діяльність кінотеатрів та закладів культури з наповненістю кінозалів або залів понад 

50 відсотків місць у кожному окремому кінозалі або залі); 

здійсненням регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним 

транспортом на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в 

електричному, залізничному транспорті, у міському, приміському, міжміському, 

внутрішньообласному та міжобласному сполученні (перевезення пасажирів в 

кількості не більшій, ніж кількість місць для сидіння, що передбачена технічною 

характеристикою транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на 

цей транспортний засіб). 

діяльністю хостелів; 

роботою після 24-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання послуг 

громадського харчування без організації дозвілля (ресторанів, кафе, барів, 

закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг 
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громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та 

замовлень на винос; 

проведенням масових заходів в закладах громадського харчування (кількості 

більш як 20 осіб та більше однієї особи на 10 кв. метрів). 
 

Термін з 14.09.2020  
 

3) районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських рад, на 

території яких встановлений «зелений» рівень епідемічної небезпеки,  забезпечити 

контроль за виконанням протиепідемічних заходів відповідного рівня епідемічної 

небезпеки згідно постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року       

№ 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 

заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами). 

Термін з 14.09.2020 
 

2. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

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

головам, органам місцевого самоврядування (за згодою) забезпечити роз'яснювальну 

роботу та інформування населення, у тому числі через засоби масової інформації, 

щодо встановленого рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території 

області, а також необхідності продовження виконання вимог із запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. 
 

Термін – на період дії карантину 
 

3. Головному управлінню Національної поліції в Житомирській області             

(Олійник Ю.М.), Управлінню патрульної поліції в Житомирській області 

Департаменту патрульної поліції (Гуменюк О.Л.), військовій частині 3047 

Національної гвардії України (Мельник О.В.), Головному управлінню 

Держпродспоживслужби в Житомирській області (Шпита О.О.), Управлінню 

Держпраці у Житомирській області (Сечін С.М.) забезпечити контроль з дотримання 

карантинних заходів на території області. 
 

Термін – на період дії карантину 
 


