
1 
 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

КОМІСІЯ 
 

З  ПИТАНЬ  ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ  БЕЗПЕКИ  ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ  

10001, Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Володимирська, 2, тел./факс (04135) 2-11-52,   

http://olevsk-gromada.gov.ua,  e-mail: olevsk_miskrada@ukr.net  Код в ЄДРПОУ 04343470    

 

 

ПРОТОКОЛ № 8 

позачергового засідання  комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Олевської 

міської об'єднаної територіальної громади 

 
 

м. Олевськ                                                                       17 березня 2020 року 

 

Початок засідання: 9.30 

 
 

Присутні: Омельчук О.В. – голова комісії, Мельник С.М. – перший 

заступник голови комісії,  Стужук В.М. - заступник голови комісії; Кизилова 

Т.М. - секретар комісії;  

Присутні члени комісії: Торгонський О.І., Вишневська О.Є., Казюк О.В., 

Скумін М.С., Левченко В.П., Загоровська В.В. Горпиніч К.О., Григоришин І.В., 

Кльоц І.В., Ковальчук О.Б. 

 

 

Запрошені: 

Ніколайчук О.В. – перший заступник міського голови; 

Шейко В.О. – секретар міської ради; 

Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету міської ради; 

Чепік В.Я. – редактор газети «Незалежна»; 

Невойт Б.Б. – начальник СРПП Олевського відділення поліції, капітан 

поліції. 

 

Провів засідання: Омельчук О.В. – міський  голова, голова комісії. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

 

1. Про запобігання поширенню на території Олевської ОТГ гострі 

респіраторні хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-C0V-2. 

Доповідач:  

Омельчук О.В. - міський голова, який ознайомив присутніх щодо внесених 

змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 року № 215 «Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторні хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-C0V-2» враховує рішення 

Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій від 10 березня 2020 р. 

Державної комісії ТЕБ та НС вважає що ситуація із загрозою поширення на 

території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 

2019-nС0V, медико-біологічною надзвичайною ситуацією природного характеру 

державного рівня.  

В обговоренні даного питання взяли участь:  

Казюк О.В. – головний лікар КНП «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради; 

Вишневська О.Є. – головний лікар КНП «Олевський центр первинної 

медичної допомоги» Олевської міської ради; 

Стужук В.М. – начальник Олевського РС У ДСНС України в Житомирській 

області; 

Горпиніч К.О. – начальник фінансового відділу міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: враховуючи викладене прийняти рішення комісії з 

урахуванням пропозицій та зауважень, внесених у ході обговорення 

(одноголосно): 

 

1. У період введеного в країні карантину з 17.03.2020 року до 03 квітня 2020 

року на території Олевської ОТГ заборонити: 

 1) проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, 

соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 

10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування; 

2) Роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання 

відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, бари 

тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної 

діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового 

обслуговування населення (непродовольчі магазини, ринки, виїзна торгівля, 

перукарні, салони краси, масажні салони, басейни, лазні, комп’ютерні клуби 

тощо), крім роздрібної торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами 

гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, 

засобами зв’язку, провадження банківської та страхової діяльності, а також 
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торговельної діяльності і діяльності з надання послуг з громадського 

харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови 

забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту; 

3) регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом у приміському сполученні (крім перевезення легковими 

автомобілями); 

4) перевезення понад 10 пасажирів одночасно в одному транспортному 

засобі; 

5) заїзд на територію автостанцій автобусів, які здійснюють перевезення 

пасажирів у приміському, міжміському внутрішньообласному  і міжобласному 

сполученні, та реалізацію власниками автостанцій квитків автомобільним 

перевізникам, які виконують такі перевезення; 

6) тимчасово обмежити доступ громадян до державних установ та 

максимально перевести усі послуги в онлайн режимі. 

 

2. Рекомендувати населенню Олевської ОТГ не виходити на вулицю з 22:00 

год. до 06:00 год. 

3. Олевській міській раді: 

1) обмежити прийом громадян міським головою, заступниками та 

секретарем міської ради. 

2) обмежити роботу Олевського ЦНАПу на період до встановлення 

спеціальних дверей у приміщенні; 

3) приймати звернення громадян через електронну пошту та форму 

звернення на відповідних сайтах; 

4) рекомендувати перенесення проведення дня міста Олевськ на 

невизначений термін. 

  5) керівникам структурних підрозділів виконавчого апарату Олевської 

міської ради: 

       - обмежити особистий прийом громадян в установі; 

 - основні послуги надавати через електронні сервіси; 

- консультування громадян проводити у телефонному режимі; 

- передбачити режим регулярного провітрювання службових приміщень; 

- на час карантину надавати працівникам відпустки та можливість 

працювати дистанційно; 

6) фінансовому відділу виконавчого апарату міської ради (Горпиніч К.О.) 

зменшити кошти, які були передбачені на проведення заходів у сумі 280,0 тис. 

грн. та направити їх на придбання апарату штучної вентиляції легенів для КНП 

«Олевська центральна лікарня»; 

7) загальному відділу виконавчого апарату міської ради (Саковець Л.В.) 

розмістити на сайті Олевської ОТГ інформацію щодо збору коштів на 

придбання  дихального апарату для КНП «Олевська центральна лікарня». 
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3. Олевському відділенню поліції Коростенського відділу поліції ГУ НП В 

Житомирській області (Григоришин І.В.): 

1) на період карантину забезпечити публічну безпеку; 

2) у разі виявлення закладів, які порушують карантинні заходи діяти 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

 

 

Міський голова 

голова комісії                                                                     Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

Відповідальний секретар                                                  Тетяна КИЗИЛОВА 


