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ПРОТОКОЛ № 16 

позачергового засідання обласної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
 

 

м. Житомир                                                                             25 серпня 2021 року 
 

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

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: 
 

Про продовження карантину, дотримання карантинних заходів на 

території області та підвищення рівнів охоплення вакцинації проти 

коронавірусної  хвороби COVID-19. 
 

Доповідач: 
 

Безносюк 
Сергій Володимирович         начальник Управління з питань цивільного захисту  

населення та оборонної роботи  облдержадміністрації 

  

СЛУХАЛИ: Про продовження карантину, дотримання карантинних 

заходів на території області та підвищення рівнів охоплення вакцинації проти 

коронавірусної хвороби COVID-19. 
 

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 

 

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

облдержадміністрації 
 

 
 

Бунечко В.І.                             голова комісії, голова облдержадміністрації.  
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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 11 серпня 2021 р. № 855), продовжити на території області карантин 

до 01 жовтня 2021 року. 

До 01 жовтня 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" 

(зі змінами), забезпечити дотримання обмежувальних протиепідемічних заходів на 

відповідній території, згідно до встановленого рівня епідеміологічної небезпеки, 

зокрема: 
 

дотримання вимог щодо носіння масок в громадських будинках та спорудах, в 
громадському транспорті та під час проведення масових заходів; 

дотримання фізичної дистанції; 

дотримання вимог щодо кількості пасажирів в громадському транспорті під час 

перевезень пасажирів; 

контролю дотримання режиму самоізоляції особами, які підлягають 
самоізоляції. 

Термін – на період дії карантину 
 

 

3. Головам районних державних адміністрацій спільно міськими головами, 

головами селищних та сільських рад:  

1) забезпечити широке інформування населення щодо функціонування пунктів 

щеплень та центрів масової вакцинації проти COVID-19 на відповідних територіях 

та наявності вакцин в них; 

2) забезпечити можливість відвідування пунктів щеплень та центрів масової 

вакцинації проти COVID-19 за попереднім записом та в порядку живої черги; 

3) передбачити можливості тимчасових перевезень населення з інших 

населених пунктів, в тому числі сільського населення, до  центрів масової 

вакцинації проти COVID-19. 

Термін – на період дії карантину 
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4. 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 обмежувальних заходів на відповідній території, а 

також необхідності виконання протиепідемічних вимог з метою запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. 
 

Термін – на період дії карантину 

 
 

 

 

 


