
 
 

УКРАЇНА 
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
11700, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка,16, тел. (04141) 3-53-91 

Е-mail: 04053654@nvrda.zht.gov.ua  Код ЄДРПОУ 04053654 
 

ПРОТОКОЛ №11 
чергового засідання районної комісії з питань техногенно – екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій 
м. Новоград-Волинський          «12» травня 2021р.    
    
Присутні:  
Заступники голови комісії: Туровський І.Й. 
Члени комісії: Антипчук А.О., Коваль О.С., Корпач Н.О., Ковальський Я.О. 
                         Приходько О.М., Руденко М.С., Савчук А.А., Семенець І.В.,  
                         Марчук Т.В., Будішевська І.М.  
                   
Провів засідання голова комісії, голова державної адміністрації Авраменко В.Г. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про виявлення випадків захворювання COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 в Лебедівському стаціонарному центрі 

догляду Брониківської сільської ради та посилення карантинних заходів 

на території с.Лебедівка і оголошення надзвичайної ситуації об’єктового 

рівня в Лебедівському стаціонарному центрі догляду Брониківської 

сільської ради для запобігання поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID-19). 
Доповідачі: 

1. Директор центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Брониківської сільської 

ради НЮКАЛО Ніна Йосипівна. 
2. Завідувач Новоград-Волинським міжрайонним 

відділом ДУ "Житомирський обласний 

лабораторний центр МОЗ України" КОРПАЧ 

Наталія Олександрівна (у разі виникнення потреби 

чи за бажанням). 
 

 (Члени комісії одноголосно затвердили порядок денний та регламент 

роботи комісії). 
 

ОСНОВНА ЧАСТИНА: 
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1. СЛУХАЛИ: Про виявлення випадків захворювання COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 в 

Лебедівському стаціонарному центрі догляду 

Брониківської сільської ради та посилення карантинних 
заходів на території с.Лебедівка і оголошення 

надзвичайної ситуації об’єктового рівня в 

Лебедівському стаціонарному центрі догляду 

Брониківської сільської ради для запобігання 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). 
   

Доповідачі: 
1. Директор центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Брониківської сільської 

ради НЮКАЛО Ніна Йосипівна. 
2. Завідувач Новоград-Волинським міжрайонним 

відділом ДУ "Житомирський обласний 

лабораторний центр МОЗ України" КОРПАЧ 

Наталія Олександрівна (у разі виникнення потреби 

чи за бажанням). 
 
Відповідно до законів України "Про захист населення від інфекційних 

хвороб", та закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення", Кодексу цивільного захисту України, постанов 

Кабінету Міністрів України: від 11 березня 2020 № 211 “Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами), від 20 травня 2020р. № 

392 “Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2" (зі змінами), від 22 липня 2020р. № 641 "Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території 

із значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами), від 09 грудня 2020 року № 1236 "Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі 

змінами), в районі продовжується виконання заходів з ліквідації надзвичайної 

ситуації, пов’язаної із запобіганням поширенню гострої респіраторної хвороби 

СОVID-19. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

1. Голова державної адміністрації АВРАМЕНКО В.Г. 
2. Перший заступник голови державної адміністрації ТУРОВСЬКИЙ І.Й. 
3. Брониківський сільський голова ЗАЛЕВСЬКА Надія Федорівна. 
4. Директор центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Брониківської сільської ради НЮКАЛО Ніна Йосипівна. 
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5. Завідувач Новоград-Волинським міжрайонним відділом ДУ 

"Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України" КОРПАЧ 

Наталія Олександрівна. 
6. Заступник генерального директора КНП «Новоград-Волинське 

міськрайТМО» РУДЕНКО Микола Степанович. 
7. Директор КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Чижівської сільської ради» ПРИХОДЬКО Олег Миколайович. 
8. Начальник Новоград-Волинського районного управління ГУ 

Держпродспоживслужби України в Житомирській області КОВАЛЬ 

Олександр Сергійович. 
9. Начальник сектору моніторингу Новоград-Волинського райвідділу 

поліції ГУ Національної поліції України в Житомирській області 

АНТИПЧУК А.О. 
10. Члени районної комісії з питань техногенно- екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій та інші запрошені присутні. 
11. Головний спеціаліст відділу житлово – комунального господарства, 

архітектури, містобудування, інфраструктури, цивільного захисту 

населення та оборонної роботи райдержадміністрації КОВАЛЬСЬКИЙ 

Я.О.  
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення районної комісії з урахуванням 
пропозицій та зауважень, внесених в ході обговорення (одноголосно): 

1. Враховуючи виявлення випадків захворювання COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 в Лебедівському стаціонарному центрі догляду 

Брониківської сільської ради та з метою недопущення поширення 

захворювання COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 серед 

мешканців всередині центру, а також недопущення розповсюдження 

вищевказаного захворювання за межі центру: 
1.1. визнати осередок хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2 територію Лебедівського стаціонарного центру догляду 

Брониківської сільської ради, с.Лебедівка, вул.Центральна, 42, а також 

«сімейним вогнищем» спалаху та розповсюдження вищезазначеного 

захворювання; 
1.2. визнати надзвичайну ситуацію в Лебедівському стаціонарному центрі 

догляду Брониківської сільської ради, с.Лебедівка, вул.Центральна, 42, 
об’єктового рівня.  

Про що рекомендовано працівникам центру оповістити його мешканців; 
1.3. заборонити проведення в Лебедівському стаціонарному центрі догляду 

Брониківської сільської ради, с.Лебедівка, вул.Центральна, 42 будь-яких 

масових заходів та відвідування мешканців центру; 
1.4. попередити, що за надання неправдивих відомостей про місце своєї 

самоізоляції, інформації про засоби зв’язку, недотримання режиму самоізоляції 

особу буде притягнуто до адміністративної відповідальності, а у випадку 

порушення режиму самоізоляції, що призвело до тяжких наслідків, в тому числі 

смерті третіх осіб, до кримінальної відповідальності; 
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1.5. встановити для мешканців Лебедівського стаціонарного центру догляду 

Брониківської сільської ради, режим самоізоляції, так як вони контактували з 

хворим на COVID-19 та є підозра на інфікування мешканців центру на хворобу 

COVID-19 (подача і приймання їжі безпосередньо в житлових кімнатах, а 

також проведення інших побутових обслуговувань безпосередньо в житлових 

кімнатах). 
Визначити порядок (черговість) перебування на свіжому повітрі 

мешканців центру окремо по кожній житловій кімнаті.  
1.6. всім мешканцям Лебедівського стаціонарного центру догляду 

Брониківської сільської ради, зазначити місце своєї самоізоляції та інформацію 

про засоби зв’язку (номер телефону), короткі відомості про стан здоров’я та 

хронічні захворювання на час самоізоляції (за згодою особи), про що 

повідомити Брониківську сільську раду та місцевий медичний заклад; 
1.7. мешканці Лебедівського стаціонарного центру догляду Брониківської 

сільської ради зобов’язані постійно перебувати у визначеному ними місці 

самоізоляції, утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з якими 

спільно проживають; 
1.8. мешканці Лебедівського стаціонарного центру догляду Брониківської 

сільської ради, які мають ознаки захворювання на COVID-19, підлягають 

обов’язковому медичному огляду; 
1.9. рекомендувати керівництву Лебедівського стаціонарного центру 

догляду Брониківської сільської ради, с.Лебедівка, вул.Центральна, 42 
обмежити доступ на територію центру; 

1.10.  облаштувати ізолятор для проходження карантину нових прибулих осіб 

чи ізоляції осіб з підозрою на захворювання інфекційною хворобою згідно 

нормативних вимог.  
Термін – на період дії самоізоляції 

  
2. Рекомендувати Брониківській сільській раді (Залевська Н.Ф.), центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Брониківської 

сільської ради (Нюкало Н.Й.):  
2.1. проінформувати мешканців Лебедівського стаціонарного центру 

догляду Брониківської сільської ради, с.Лебедівка, вул.Центральна, 42, про 

режим самоізоляції осіб, що можуть вважатись контактними. За надання 

неправдивих відомостей про місце своєї самоізоляції, інформації про засоби 

зв’язку, недотримання режиму самоізоляції особу буде притягнуто до 

адміністративної відповідальності, а у випадку порушення режиму 

самоізоляції, що призвело до тяжких наслідків, в тому числі смерті третіх осіб, 

до кримінальної відповідальності; 
2.2. тимчасово заборонити проведення будь-яких масових заходів на 

території с.Лебедівка. 
Термін – на період дії самоізоляції 

 
3. Новоград-Волинському райвідділу поліції ГУ Нацполіції України в 

Житомирській області (Гнатенко А.І.) силами працівників відділу: 
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3.1. здійснювати контроль за дотриманням режиму самоізоляції в 

Лебедівському стаціонарному центрі догляду Брониківської сільської ради, 

с.Лебедівка, вул.Центральна, 42; 
3.2. забезпечити охорону публічної (громадської) безпеки і порядку на 

прилеглій території біля місць самоізоляції мешканців Лебедівського 

стаціонарного центру догляду Брониківської сільської ради, с.Лебедівка, 

вул.Центральна, 42; 
3.3. забезпечити в межах компетенції контроль за дотриманням режиму 

самоізоляції мешканців Лебедівського стаціонарного центру догляду 

Брониківської сільської ради, с.Лебедівка, вул.Центральна, 42; 
3.4. посилити патрулювання громадських місць на території с.Лебедівка, 

щодо недопущення знаходження в громадських місцях мешканців 

Лебедівського стаціонарного центру догляду Брониківської сільської ради; 
3.5. посилити патрулювання в місцях скупчення людей на території 

с.Лебедівка, щодо недопущення порушення режиму карантинних норм 
Термін – на період дії самоізоляції 

 
4. Директору  «Центр первинної медико-санітарної допомоги Чижівської 

сільської ради» (Приходько О.М.), генеральному директору КНП «Новоград-
Волинське міскрайТМО» (Борис В.М.),  завідувачу Новоград-Волинського 

міжрайонного відділу ДУ "Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ 

України" (Корпач Н.О.) у разі звернення громадян, які знаходились на території 

Новоград-Волинського району, про погіршенні здоров’я, із підозрою на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19, негайно надавати екстрену медичну 

допомогу, терміново проводити медичні аналізи, щодо виявлення гострої 

респіраторної хвороби COVID-19. 
У разі виявлення у хворого вищезазначеної хвороби (позитивний тест 

ПЛР), здійснювати госпіталізацію хворого, або його ізоляцію від інших осіб 

для подальшого лікування. 
По всім фактам захворювання громадян на території Новоград-

Волинського району на гостру респіраторну хворобу COVID-19, інформувати 

райдержадміністрацію на електронну пошту czn@nvrda.zht.gov.ua. 
Термін – на період дії карантину 

 
5. Директору  «Центр первинної медико-санітарної допомоги Чижівської 

сільської ради» (Приходько О.М.), генеральному директору КНП «Новоград-
Волинське міскрайТМО» (Борис В.М.), завідувачу Новоград-Волинського 

міжрайонного відділу ДУ "Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ 

України" (Корпач Н.О.) Брониківській сільській раді (Залевській Н.Ф.) 
здійснювати контроль за дотриманням режиму самоізоляції мешканцями 
Лебедівського стаціонарного центру догляду Брониківської сільської ради, 

с.Лебедівка, вул.Центральна, 42. 
Термін – на період дії самоізоляції 

 
6. Головному спеціалісту відділу житлово – комунального господарства, 

mailto:czn@nvrda.zht.gov.ua
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архітектури, містобудування, інфраструктури, цивільного захисту населення та 

оборонної роботи райдержадміністрації (Ковальський Я.О.) підготувати 

розпорядження голови Новоград-Волинської райдержадміністрації щодо 

створення мобільної групи з питань запобігання занесенню і поширенню 

захворювання COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 серед 

мешканців Новоград-Волинського району, для його подальшого виконання. 
 
 
 
Голова державної адміністрації,  
голова комісії                                                                     В’ячеслав АВРАМЕНКО  
 
 
 
 
Секретар комісії                                                                Ярослав КОВАЛЬСЬКИЙ 


