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ПРОТОКОЛ № 22
позачергового засідання обласної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
м. Житомир

“ 19 ” червня 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:
облдержадміністрації.

Бунечко

В.І.

-

голова

комісії,

голова

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про посилення контролю за дотриманням протиепідемічних заходів на
території області у зв'язку із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).
Доповідачі:
Суслик
Микола Петрович

начальник Управління охорони здоров'я
облдержадміністрації

Шпита
Олександр Олександрович

начальник головного управління
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, та етапів послаблення протиепідемічних заходів" в
області продовжується виконання заходів з ліквідації надзвичайної ситуації,
пов’язаної із запобіганням поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.
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Послаблення протиепідемічних заходів здійснюється на території області, які
одночасно відповідають таким ознакам:
інцидентність (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів
на 100 тис. населення) складає менше ніж 12 осіб на 100 тисяч населення;
завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для
госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менше 50
відсотків;
середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та
імуноферментного аналізу складає більш ніж 12 на 100 тисяч населення протягом
останніх семи днів.
У разі невідповідності епідемічної ситуації в області ознакам для послаблення
протиепідемічних заходів протягом трьох днів поспіль обласна комісія з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій збирається позачергово та
приймає рішення про скасування послаблення деяких протиепідемічних заходів
виходячи з результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в області.
За станом на 18.06.2020 року ознаки епідемічної ситуації в області становлять:
- інцидентність – 13,42;
- завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я – 3,08 %;
- кількість ПЛР та ІФА тестів – 27,24.
СЛУХАЛИ: Про посилення контролю за дотриманням протиепідемічних
заходів на території області у зв'язку із поширенням коронавірусної хвороби
(COVID-19).
Доповідач:

Суслик

М.П.

–

начальник Управління
облдержадміністрації

охорони

здоров'я

ВИСТУПИЛИ:
Шпита О.О.

начальник
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Житомирській області

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. Враховуючи показники епідемічної ситуації на території області, визначених
постановою постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 “Про
встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої
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респіраторної
хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
та етапів послаблення протиепідемічних заходів" (зі змінами від 03 червня 2020 року №
435):
1) посилити контроль за дотримання населенням карантинних норм в приміщеннях та
громадському транспорті, зокрема використання засобів індивідуального захисту (масок,
респіраторів), дотримання соціальної дистанції між громадянами, використання
дезінфікуючих засобів;
2) заборонити роботу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області;
3) заборонити діяльність закладів з розміщення;
4) заборонити проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних,
релігійних, рекламних та інших) заходів з кількістю учасників більше ніж 10 осіб, крім
заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, навчально-тренувальних зборів спортсменів національних збірних
команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту та видів
спорту осіб з інвалідністю, навчально-тренувального процесу спортсменів командних
ігрових видів спорту професійних спортивних клубів;
5) закладам громадського харчування, ресторанного бізнесу та кафе надавати послуги з
харчування лише на відкритих (літніх) майданчиках просто неба, з дотриманням вимог
постанов Головного санітарного лікаря України від 09.05.2020 № 18 та від 02.06.2020 №
32;
6) проводити релігійні заходи, богослужіння за умов дотримання карантинних норм.
Термін
–
до
стабілізації
епідемічної ситуації в області
2. Головам райдержадміністрацій, міським головам, органам місцевого самоврядування
(за згодою) 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
3. 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
4. Головному управлінню Національної поліції в Житомирській області (Олійник
Ю.М.), Управлінню патрульної поліції в Житомирській області Департаменту патрульної
поліції (Гуменюк О.Л.) забезпечити контроль за дотриманням карантинних заходів під час
перевезень громадян міським, приміським та міжміським транспортом.
Термін – на період дії карантину
5. Головам райдержадміністрацій, міським головам, органам місцевого самоврядування
(за згодою), Департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації (Хоменко І.В.),
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Управлінню
Укртрансбезпеки
у Житомирській області (Осіпов Ю.А.),
Головному управлінню Національної поліції в Житомирській області (Олійник Ю.М.):
1) взяти під особистий контроль обов'язкове визначення власниками автостанцій
області окремих осіб, відповідальних осіб за дотриманням перевізниками та водіями
автобусів протиепідемічних норм під час посадки та висадки пасажирів;
2) забезпечити збільшення транспортних засобів на міських, приміських, міжміських,
внутрішньообласних та міжобласних автобусних маршрутах загального користування, з
дотриманням вимог постанови Головного санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 23.
Термін – невідкладно
6. Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації (Суслик М.П.) спільно з ДУ
"Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України" надавати інформацію про
показники ознак епідемічної ситуації в області керівнику робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації, спричиненої розповсюдженням коронавірусної інфекції COVID-19.
Термін – щоденно
7. 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 карантинних заходів на
території області, а також необхідності продовження виконання вимог із запобігання
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Термін – на період дії карантину

