
 
 
 

      
УКРАЇНА 

БЕРДИЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 виконавчий комітет  

КОМІСІЯ  З  ПИТАНЬ  ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ  БЕЗПЕКИ  ТА 
НАДЗВИЧАЙНИХ  СИТУАЦІЙ 

  
П Р О Т О К О Л №24 

 позачергового засідання комісії Бердичівської  міської територіальної громади  з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

від 23.09.2021 р. 
 

           Головував: перший заступник Бердичівського  міського голови, перший заступник 
голови комісії Азізов А.Ч. 
           Присутні: Благодир О.О., Петрівська О.В.,  Рябушко В.М.,  Подойніцина В.В.,      
Орент Р.В., Омельянчук Н.П., Остапюк В.В.,  Адаменко В.В., Бородій В.Є., Хорошун Н.І., 
Главацький В.В., Крилик В.В., Максімов І.В., Котик П.В., Шелепа В.А.,  Філюк О.Ф., 
Сальник Р.С., Зозуля П.В. 
           Роботу з іншими членами комісії проведено на віддаленому доступі, із 
застосуванням електронних комунікацій та телекомунікаційного зв’язку. 

 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
 

            Про виконання протиепідемічних заходів «жовтого» рівня епідемічної 
небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, дотримання 
карантинних заходів та стан охоплення вакцинацією працівників закладів освіти на 
території  Бердичівської міської територіальної громади.  
             
            На виконання законів України  «Про захист населення від інфекційних хвороб»,  
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», керуючись  пп. 
2 п. «б» ч.1 ст.38, ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 
виконання  постанов Кабінету Міністрів України    від   11.03.2020 № 211 «Про 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-2» (зі змінами), від  22.07.2020 № 641 «Про 
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на 
території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2», від 09.12.2020 № 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), Протоколу №35  від 21.09.2021 року засідання 
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, 
протокольного рішення позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 22.09.2021 року №17 «Про 
встановлення «жовтого» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19, дотримання 
карантинних заходів та стан охоплення вакцинацією працівників закладів освіти на 
території області»,  розглянувши інформацію начальника  управління освіти і науки  
Бердичівської міської ради  Валентини АДАМЕНКО, начальника відділу охорони 
здоров’я Бердичівської міської ради Валентини ОСТАПЮК, директора КНП «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Бердичівської міської ради  Наталії ХОРОШУН,  
щодо вжиття додаткових обмежувальних заходів на території  Бердичівської міської 
територіальної громади, що пов’язано з поширенням гострої респіраторної хвороби  
 



 
 
COVID-19 та введення «жовтого» рівня епідемічної небезпеки, з урахуванням пропозицій 
та зауважень, внесених у ході обговорення,  комісія з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій 
      
          ВИРІШИЛА: 
            
          1. Інформацію начальника  управління освіти і науки  Бердичівської міської ради  
Валентини АДАМЕНКО, начальника відділу охорони здоров’я Бердичівської міської ради 
Валентини ОСТАПЮК, директора КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Бердичівської міської ради  Наталії ХОРОШУН щодо вжиття додаткових обмежувальних 
заходів на території  Бердичівської міської територіальної громади, що пов’язано з 
поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 та введення «жовтого» рівня 
епідемічної небезпеки,  взяти до відома. 

                  
                 2. Керівникам закладів освіти забезпечити, дотримання обмежувальних 

протиепідемічних заходів, які передбачені  для  «жовтого»  рівня  епідемічної небезпеки 
поширення COVID-19 та контроль охоплення вакцинацією працівників закладів освіти на 
території  Бердичівської міської територіальної громади.  
           
          3. Начальнику управління освіти і науки Бердичівської міської ради (Валентині 
АДАМЕНКО), у зв’язку з ускладненням епідеміологічної ситуації на території 
Бердичівської міської територіальної громади, забезпечити організацію освітнього 
процесу наступним чином:  

   При відсутності у закладах освіти Бердичівської міської територіальної громади 80% 
провакцинованих від COVID-19 працівників заборонити: 

- очну форму освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти крім, 1-4 
класів; 

- навчально-тренувальну та спортивну роботу у дитячо-юнацьких спортивних 
школах; 
      -  гурткову роботу у ЦПО ім. О.Разумкова.     
 
          4. Рекомендувати Бердичівському управлінню Головного управління 
Держпродспоживслужби у Житомирській області (Валерій БИКОВ)  разом з 
Бердичівським районним відділом поліції  ГУНП в Житомирській області (Олег 
МЕЛЬНИЧУК) продовжити державний нагляд (контроль) за дотриманням санітарного 
законодавства, у тому числі постанов Головного державного санітарного лікаря України. 
         
        5.  Продовжити роботу мобільних груп для моніторингу виконання суб’єктами 
господарування усіх форм власності, розташованих на території Бердичівської міської 
територіальної громади, профілактичних та безпекових заходів у складі:  
          - представника від виконавчого комітету Бердичівської міської ради; 
          - представника від Бердичівського районного відділу поліції ГУНП України в 
Житомирській області (за згодою).  
          - представника від Бердичівського управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Житомирській області (за згодою).  
  
         6. Відділу інформаційої діяльності та комунікацій з громадськістю виконавчого 
комітету Бердичівської міської ради  (Олександру ЄЖЕЛЬ) забезпечити:          
       - інформування населення про вжитті додаткові обмежувальні заходи на території 
Бердичівської міської територіальної громади із залученням ЗМІ, місцевих інтернет-
видань, ТРК «ВІК»;     
        
 
 
 
 



 
         -  оприлюднення на офіційному веб-сайті міста дане протокольне рішення.    
          
         7. Контроль та координацію зусиль щодо виконання протокольного рішення  
покласти на штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (Артем АЗІЗОВ) 
Бердичівської міської територіальної громади. 
 
 
 
Перший заступник Бердичівського міського голови,  
перший заступник голови комісії                                                                  Артем АЗІЗОВ 
 
 
Відповідальний секретар комісії                                                                   Петро ЗОЗУЛЯ 
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