
 

 

 

 

 

 

                                                                                           
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 №29 

позачергового засідання комісії Бердичівської  міської територіальної 

громади  з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій 

      від  28.10.2021 р. 

 

           Головував: Бердичівський міський голова, голова   комісії Сергій 

ОРЛЮК. 

           Присутні: АзізовА.Ч.,  Благодир О.О., Петрівська О.В., Басюк С.В., 

Квятківський Р.Б., Рябушко В.М., Орент Р.В., Рейко В.Є.,  Омельянчук Н.П., 

Бородій В.Є., Бабікова Л.М.,  Хорошун Н.І.,   Анучін К.І., Приймак С.В.,  

Главацький В.В., Крилик В.В., Максімов І.В., Котик П.В., Шелепа В.А., 

Лужко Н.М., Філюк О.Ф., Сальник Р.С., Зозуля П.В., Мельник О.П., Гаспарян 

А.Г. 

          Роботу з іншими членами комісії проведено на віддаленому доступі, із 

застосуванням електронних комунікацій та телекомунікаційного зв’язку 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

            Про виконання протиепідемічних заходів «червоного» рівня 

епідемічної небезпеки поширення COVID-19 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  

№41 від 27.10.2021 року засідання Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, постанови Головного 

Державного санітарного лікаря України від 19 жовтня 2021 року №18 «Про 

затвердження протиепідемічних заходів під час проведення масових заходів 

(крім спортивних) на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)», протокольного рішення позачергового засідання 

обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій від 27.10.2021 року №20  «Про встановлення «червоного» рівня 

епідемічної небезпеки поширення COVID-19, дотримання карантинних заходів 

на території області»,  розглянувши інформацію Бердичівського міського 

голови Сергія ОРЛЮКА та інформацію начальника  відділу з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради Віктора РЯБУШКА, щодо дотримання відповідних 

обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для «червоного» рівня 

епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Бердичівської міської 

територіальної громади, з урахуванням пропозицій та зауважень, внесених у 

ході обговорення, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій 

      

 

 ВИРІШИЛА: 
         

        1. Інформацію міського голови Сергія ОРЛЮКА,  начальника  відділу з 

питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого 

комітету Бердичівської міської ради Віктора РЯБУШКА, щодо дотримання 

відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для 

«червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території 

Бердичівської міської територіальної громади, взяти до відома. 

               

             2. Забезпечити виконання відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України 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) та рішення Державної комісії з 

питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (від 

27.10.2021 року №41) на території Бердичівської міської територіальної 

громади з 00 годин 00 хвилин 30 жовтня 2021 року «червоного» рівня 

епідемічної небезпеки поширення  COVID-19 та дотримання  обмежувальних 

протиепідемічних заходів передбачених для цього рівня епідемічної небезпеки. 

               

        3. Штабу з ліквідації наслідків НС (Азізов А.Ч.) продовжити роботу та 

вжити організаційних заходів для   посилення  інформаційної роботи органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, керівниками  

 

 



 

 

підприємств, установ організацій та суб’єктами господарювання  на території  

Бердичівської міської територіальної громади щодо важливості дотримання 

протиепідемічних заходів «червоного» рівня небезпеки поширення COVID-19, 

вакцинації населення з метою запобігання поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, наявності довідок, що підтверджують вакцинацію від 

COVID-19, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної 

хвороби та про розміри штрафів, за порушення правил карантину.   

        

            4. Керівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності,  

управлінь, відділів виконавчого комітету Бердичівської міської ради вжити 

заходів щодо: 

             4.1 Забезпечення дотримання відповідних обмежувальних 

протиепідемічних заходів передбачених для «червоного» рівня епідемічної 

небезпеки гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2; 

             4.2  Контролю за проведенням обов’язкових профілактичних щеплень 

проти COVID-19 працівників; 

             4.3 Щоденної оцінки епідемічної ситуації щодо поширення гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; 

             4.4 Контролю за дотриманням критеріїв госпіталізації пацієнтів з 

коронавірусною хворобою (COVID-19) шляхом неухильного виконання 

галузевих стандартів організації надання медичної допомоги хворим на 

коронавірусну хворобу (COVID-19). 

   

             5. Директору КНП «Центр первинної медико - санітарної допомоги» 

Бердичівської міської ради (Наталії ХОРОШУН) вжити заходів збільшення 

кількості тестувань методом полімерної ланцюгової реакції та експрес-тесту на 

визначення антигена коронавірусу (SARS-CoV-2). 

              

              6.  Керівникам закладів позашкільної освіти, які не мають показник 100% 

вакцинованих працівників, на період роботи в умовах «червоного» рівня 

епідемічної небезпеки поширення  COVID-19 з 01.11.2021 року забезпечити  

функціонування закладу шляхом організації освітнього процесу із 

використанням технологій дистанційного навчання, що не передбачає 

відвідування закладів освіти її здобувачами. 

              

            7. Керівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності у 

відповідності до вимог нормативно-правових документів України розмістити на 

вхідних дверях інформацію про  розміри штрафів, за порушення правил 

карантину. (інформація додається). (Контроль – начальник відділу транспорту, 

торгівлі та якості надання послуг,  управління  економічного розвитку 

Бердичівської міської ради Валентина БОРОДІЙ). 

              

             8. Керівнику Бердичівського управління Держпродспоживслужби у 

Житомирській області (Валерію БИКОВУ) 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. 

            

        9. У зв’язку з виконання протиепідемічних заходів «червоного» рівня 

епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території  Бердичівської  

міської територіальної громади з 30 жовтня 2021 року,  Протокол 

позачергового засідання комісії Бердичівської  міської територіальної 

громади  з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

№28 від 23.10.2021 року «Про вжиття додаткових обмежувальних  

протиепідемічних заходів для окремих суб’єктів господарювання на 

території Бердичівської міської територіальної громади та стан охоплення 

вакцинацією мешканців територіальної громади» вважати таким, що втратив 

чинність.  

          

        10. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

виконавчого комітету Бердичівської міської ради  (Олександру ЄЖЕЛЮ) 

забезпечити:          

         - інформування населення про виконання протиепідемічних заходів 

«червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території  

Бердичівської міської територіальної громади із залученням ЗМІ, місцевих 

інтернет-видань, ТРК «ВІК»;     

         -  оприлюднення на офіційному веб-сайті міста дане протокольне рішення.    

          

        11. Контроль та координацію зусиль щодо виконання протокольного 

рішення  покласти на штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

(Артем АЗІЗОВ) Бердичівської міської територіальної громади. 

 

 
 

Бердичівський міський голова,  

голова комісії                                                                  Сергій ОРЛЮК 

 

 

Перший заступник Бердичівського  

міського голови,  

перший заступник голови комісії                                 Артем АЗІЗОВ 

 

 

Відповідальний секретар комісії                                   Петро ЗОЗУЛЯ 

 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 

 

 

                                         



                                         

                                                                           Додаток 

                                                                       До Протоколу №29 від  

                                                                    28 жовтня 2021 року  

 

Інформація 

для споживачів та суб’єктів господарювання, що надають послуги 

населенню! 

  

 30 жовтня 2021 з 00 годин 00 хвили на території Бердичівської міської 

територіальної громади вводиться «червоний» рівень епідемічної небезпеки 

поширення COVID -19. 

 За недотримання обмежувальних протиепідемічних заходів під час 

«червоного» рівня до суб’єктів господарювання, відвідувачів, покупців, 

пасажирів тощо передбачено застосування  штрафів контролюючими органами: 

 Представниками Національної поліції України: від 170 до 255 гривень 

штраф, це рішення на місці приймає поліцейський та при складанні 

адмінпротоколу,  за рішенням суду,  застосовується штраф - на громадян від 17 

до 34 тисяч гривень і на посадових осіб - від 34 до 170 тисяч гривень;  

 Представниками Держпродспоживслужби України - від  17 грн. до 204 

грн. для громадян та від 102 грн. до 425 грн. для посадових осіб. За порушення 

протиепідемічних заходів –штраф 3400-5100 (адмін. протокол складає 

представник Бердичівського управління. Рішення на стягнення штрафу 

приймає Головне управління Держпродслужби України в Житомирській обл.)        
Дотримання обмежень протиепідемічних заходів «червоного» рівня. 

 Обов’язкове носіння маски в громадських приміщеннях та громадському 

транспорті, дотримання дистанції - 1,5 м, суб’єктам господарювання – 

дотримання протиепідемічних вимог під час карантину. 

Заборонено: 

 робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та 

замовлень на винос; 

 робота ТРЦ та інших розважальних закладів; 

 робота не продовольчих магазинів;  

 робота ринків (крім продовольчих);  

 робота закладів, що надають послуги з розміщення (хостели, готелі 

тощо). 

 

Обмеження не будуть застосовуватись у разі наявності у всього персоналу 

та відвідувачів закладів чи учасників заходів, крім осіб до 18 років, зелених 

COVID – сертифікатів, негативного результату тестування  або довідки 

про одужання особи від зазначеної хвороби. 

 

 
Відповідальний секретар комісії                          Петро ЗОЗУЛЯ 

 
 

 


