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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 № 1 

позачергового засідання  комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Олевської 

міської об'єднаної територіальної громади 

 
 

м. Олевськ                                                                                11.01.2021 року 

 
 

Головував:  Лисицький С.І. - голова Олевської міської ради. 

    (голова комісії з питань ТЕБ та НС). 

 

Протокол вів:  Рябой В.В. – головний спеціаліст відділу житлово- 

        комунального господарства та цивільного захисту.  

 

Присутні члени комісії: 

Ковальчук В.Ю. – перший заступник голови Олевської міської ради.  

Данюк Ю.М. - заступник голови Олевської міської ради. 

Дворецький В.Я. – керуючий справами Олевської міської ради. 

Мельник С.В.- секретар Олевської міської ради. 

Левченко В.П. - начальника відділу освіти, молоді та спорту Олевської 

міської ради. 

Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, транспорту, 

туризму, інвестицій та комунальної власності Олевської міської ради. 
Торгонський С.І. – начальник відділ житлово-комунального господарства 

та цивільного захисту населення Олевської міської ради. 
Стожук В.М. – начальник Олевського РС УДСНС України в Житомирській 

області. 

Козловець Л.А. – начальник Олевського районного управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Житомирській області. 

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

медико-санітарної допомоги» Олевської міської ради.    

 Кльоц І.В. – начальник відділу культури Олевської міської ради. 

 Ігнатенко О.В.- помічник-лікаря епідеміолога Олевського міжрайонного 

відділу ДУ «ЖОЛТ МОЗ України». 
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Невойт Б.Б.- начальник СРПП Олевського ВП Коростенського ВП ГУНП в 

Житомирській області. 

Красильникова Г.М. -  головний спеціаліст загального відділу по зв'язках з 

громадськістю та ЗМІ Олевської міської ради. 

 

Провів засідання:  

Лисицький С.І.- голова Олевської міської ради, голова комісії. 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про роботу суб’єктами господарювання, які проводять діяльність у 

сфері торгівельного і побутового обслуговування населення на період дії 

постанови КМУ № 1236 від 09.12.2020 року «Про встановлення карантину 

та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19». 

 

Доповідач:  

 

Козловець Л.А. - начальник Олевського районного управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Житомирській області; 

 

ВИРІШИЛИ: з урахуванням пропозицій та зауважень, внесених в ході 

обговорення (одноголосно): 

 

1. Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій Олевської міської ради виключити питання № 4 з протоколу комісії  

№ 21 від 28.12.2020  року. 

  

2. Суб’єктам господарювання, які проводять діяльність у сфері 

торгівельного і побутового обслуговування населення Олевської об’єднаної 

територіальної громади здійснювати відповідно постанови КМУ № 1236 від 

09.12.2020 року «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19». 

 

          Термін – до 25.01.2021 року. 

 

3. Загальному відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ виконавчого 

апарату міської ради (Загоровська В.В.) забезпечити інформування населення, у 

тому числі через засоби масової інформації, щодо встановленого рівня 

епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території об'єднаної 

територіальної громади, а також необхідності продовження виконання вимог із 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. 

 

Термін – на період дії карантину 
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4. Олевськео відділення поліції Коростенського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Житомирській області проводити спільні 

рейди по дотриманню протиепідемічних заходів суб’єктами господарювання, 

які проводять діяльність у сфері торгівельного і побутового обслуговування 

населення Олевської об’єднаної територіальної громади здійснювати 

відповідно постанови КМУ № 1236 від 09.12.2020 року «Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, які ведуть торгівельну діяльність в м. Олевськ, залучивши при 

цьому працівників, Олевського районного управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Житомирській області. 

    

                 Термін – до 25.01.2021 року. 

 

 

 

Голова Олевської міської ради, 

голова комісії            Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

          

 

Протокол вів: 

Головний спеціаліст відділу 

житло-комунального господарства 

та цивільного захисту             Віталій РЯБОЙ 
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