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ПРОТОКОЛ № 10 

позачергового засідання обласної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
 

 

м. Житомир                                                                               28 квітня 2021 року 
 

Присутні: Бунечко В.І. - голова комісії, Федько О.О - заступник голови комісії, 

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: 
 

1. Про продовження карантину та посилення контролю за дотриманням 

обмежувальних протиепідемічних заходів на території області у період 

вихідних,  святкових та поминальних днів. 
 

Доповідач: 
 

Шпита                       начальник Головного управління 

Олександр Олександрович     Держпродспоживслужби в Житомирській області 

 

 

2. Про внесення змін до протоколу обласної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  від 01.03.2021 № 6.  
Доповідач: 
 

Безносюк   начальник Управління з питань цивільного захисту 

Сергій Володимирович            населення та оборонної роботи  облдержадміністрації 

 

1. СЛУХАЛИ: Про продовження карантину та посилення контролю за 

дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів на території області у 

період вихідних, святкових  поминальних днів. 
 

Доповідач: Шпита О.О. начальник Головного управління 

Держпродспоживслужби в Житомирській області 
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ВИСТУПИЛИ  
 

Мошківська С.А.                      т.в.о. директора Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації  
 
 

Бунечко В.І.                             голова комісії, голова облдержадміністрації.  

 
 

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

(одноголосно): 

1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року 

№ 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" 

(зі змінами від 21 квітня 2021 року № 405), продовжити на території області 

карантин до 30 червня 2021 року. 

До 30 червня 2021 року 
 

2. Головам райдержадміністрацій, органам місцевого самоврядування                             

(за згодою), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 

року № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом                 

SARS-CoV-2" (із змінами), забезпечити впровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів на відповідній території, згідно до встановленого рівня 

епідеміологічної небезпеки. 
 

Термін – на період дії карантину 
 

3. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

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

місцевого самоврядування (за згодою) забезпечити роз'яснювальну роботу та 

інформування населення, щодо запровадження рекомендацій МОЗ України на 

відповідній території на період вихідних, святкових та поминальних днів, а саме: 
 

- заохочення онлайн-богослужінь для вірян; 

- збільшити кількість сесій благословення та зменшити їхню тривалість; 

- зафіксувати вхідні двері/блоки на територію та у приміщення храмів у 

відкритому стані; 

-  перебувати в масках, як в середини приміщень, так і на вулиці,  на подвір'ях чи 

на території храмів; 

-  встановити обмеження на відвідування служби перед благословенням 

всередині храмів (одна людина на 4 кв. м); 

-  встановити заборону на здійснення обрядів, що передбачають фізичний 

контакт (наприклад поцілунки святинь); 

-  забезпечити дотримання дистанції між прихожанами на вулиці – не менш ніж 

1,5 метра; 
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- рекомендувати відвідувати обряд благословення та освячення їжі лише одній 

особі від домогосподарства, без сімейних відвідувань; 

- людям похилого віку та з хронічними захворюваннями утриматися від 

відвідування храмів, краще освятити святковий кошик на свіжому повітрі біля 

церкви; 

-  утриматися від святкових відвідувань родичів та друзів, щоб не наражати одне 

одного на небезпеку. 
 

                                                          

                                                                                       Термін - 01- 04 травня 2021 року 

                                                                                                       08-10 травня 2021 року 

 

 

4. Головному управлінню Національної поліції в Житомирській області             

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

(Гандзюк Є.С.), 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.), 

Управлінню Укртрансбезпеки у Житомирській області (Грибан М.М.) посилити 

контроль за дотриманням громадянами обмежувальних заходів та забезпечити 

громадський порядок на території населених пунктів області на період карантину, 

особливо у період на період вихідних, святкових та поминальних днів. 
 

Термін – на період дії карантину 
 

  
 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до протоколу обласної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  від 01.03.2021 № 6. 

Доповідач:  Безносюк С.В. - начальник Управління з питань цивільного захисту 

населення та оборонної роботи облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: 

Безносюк С.В.  начальник Управління з питань цивільного 

захисту населення та оборонної роботи 

облдержадміністрації 

Бунечко В.І.                                 голова комісії, голова облдержадміністрації  

ВИРІШИЛИ: з урахуванням пропозицій та зауважень, внесених у ході 

обговорення (одноголосно): 

1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року 

№ 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” 

(із змінами) внести зміни до пункту 1 розділу ІІ протоколу обласної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 01.03.2021 № 6, а 

саме: 
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1) підпункту 4 після слів “садивним матеріалом” доповнити словами “(квітами, 

рослинами), добривами”; 

 


