
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11700, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 16, тел. (04141) 2-13-43 
Е-таі1: 04053654@таі1.§оу.иа Код ЄДРПОУ 04053654

ПРОТОКОЛ № 15
позачергового засідання районної комісії з питань техногенно - екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій
м. Новоград-Волинський "08" вересня 2021 р.

ПРИСУТНІ: Рафальський О.В. - заступник голови комісії, Левченко Ю.П. - секретар 
комісії.

Запрошені члени комісії (за списком), сільські, селищний голови.

ПРОВІВ ЗАСІДАННЯ: ТУРОВСЬКИЙ І.Й. - перший заступник голови комісії, перший 
заступник голови державної адміністрації.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про стан захворюваності на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19, спричинену 
коронавірусною інфекцією 8АК8-Соу-2, стан вакцинації населення району.

Доповідають:

1. САВЧУК А.А., заступник начальника - 
начальник відділу економіки та 
агропромислового розвитку управління 
соціально-економічного розвитку територій 
райдержадміністрації.

2. Про готовність закладів охорони здоров’я до надання медичної допомоги хворим 
на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19, спричинену коронавірусною 
інфекцією 8АК8-Соу-2, зокрема забезпечення необхідним медичним 
обладнанням, системами централізованої подачі медичного кисню, кисневими 
станціями, а також їх готовності до безперебійної експлуатації, у тому числі у 
осінньо-зимовий період.

Доповідають:

1. БОРИС В.М., генеральний директор КНП
"Новоград-Волинське міськрайонне
територіальне медичне об’єднання" (ТМО).

2. САВЧУК А.А., заступник начальника - 
начальник відділу економіки та 
агропромислового розвитку управління 
соціально-економічного розвитку територій 
райдержадміністрації.

3. Про стан охоплення щепленням працівників закладі освіти району від гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусною інфекцією
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8АК8-Соу-2 та створення умов щодо відвідування закладів освіти здобувачами у 
разі погіршення епідемічної ситуації.

Доповідають:

1. САВЧУК А.А., заступник начальника - 
начальник відділу економіки та 
агропромислового розвитку управління 
соціально-економічного розвитку територій 
райдержадміністрації.

4. Про стан вакцинації серед суб’єктів господарської діяльності.

Доповідають:

1. САВЧУК А.А., заступник начальника - 
начальник відділу економіки та 
агропромислового розвитку управління 
соціально-економічного розвитку територій 
райдержадміністрації.

5. ‘Про дотримання протиепідемічних обмежень "зеленого" рівня епідемічної
небезпеки на території району.

Доповідають:

1. КОВАЛЬ О.С., начальник Новоград- 
Волинського районного управління ГУ 
Держпродспоживслужби в Житомирській 
області.

(Члени комісії одноголосно затвердили порядок денний та регламент роботи комісії).

1. СЛУХАЛИ: Про стан захворюваності на гостру респіраторну хворобу 
СОУЮ-19, спричинену коронавірусною інфекцією 8АК8- 
Соу-2, стан вакцинації населення району.

Доповідач:
1. САВЧУК А.А., заступник начальника - 

начальник відділу економіки та 
агропромислового розвитку управління 
соціально-економічного розвитку територій 
райдержадміністрації.

Комісія наголошує, що на території України продовжує діяти режим 
надзвичайної ситуації, введений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
25.03.2020 №338-р "Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у 
режим надзвичайної ситуації".

Змінами у постанові Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 №1236 з 17 
червня 2021 р. на території України встановлено “зелений” рівень епідемічної 
небезпеки.

Керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 
райдержадміністрації розпорядженням голови державної адміністрації від 23.03.2021 
№116 призначений перший заступник голови державної адміністрації ТУРОВСЬКИЙ 
Іван Йосипович.

Селищні, сільські голови відповідно пункту 4 ст.75 Кодексу цивільного 
захисту України з 25.03.2021 року являються керівниками робіт з ліквідації наслідків
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надзвичайної ситуації на відповідних територіях.

На даний час епідемічна ситуація на всій території району погіршується 
внаслідок поширення розповсюдження інфекції та послаблення контролю за 
виконанням обмежувальних карантинних заходів.

Найбільший зріст захворювання виявлено на території Ємільчинської селищної 
ради (с.с. Степанівка, Підлуби) та Барашівської сільської ради (с. Сімаківка).

На даний час на стаціонарному лікуванні в КНП "Новоград-Волинське 
міськрайТМО" знаходиться 33 хворих на СОУГО-19, з них з Городницької селищної, 
Брониківської, Піщівської, Стриївської, Чиживської, Ярунської сільських рад - 6 чол., 
з Ємільчинської селищної та Барашівської сільської рад - 13 чол, Баранівської міської, 
Довбишської селищної та Дубрівської сільських рад - 2 чол., що значно перевищує 
показники за серпень 2021 року.

Виявлені випадки, коли люди, у котрих виявлено захворювання на СОУГО-19 
продовжують роботу, а діти, у сім’ї котрих виявлені хворі на СОУГО-19, продовжують 
відвідувати навчальні заклади, чим створюють загрозу поширення інфекції у 
колективах.

Так, у с. Варварівка Брониківської сільської ради виявлені діти 6 та 8 років, які 
відвідували навчальний заклад після того, як у них у сім’ї було виявлено захворювання 
на СОУГО-19.

ВИСТУПИЛИ:

І.ТУРОВСЬКИИ І.И., перший заступник голови державної 
адміністрації.

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

1. Інформацію Савчука А.А. взяти до відома.

2. Управлінню соціально-економічного розвитку територій 
райдержадміністрації спільно з керівниками медичних закладів району розробити та 
надати до органів місцевого самоврядування алгоритм дій медичних працівників при 
виявленні хворих на СОУГО-19 з оповіщення адміністрації навчальних закладів та 
промислових підприємств з метою оперативного вжиття заходів щодо тимчасового 
звільнення таких людей від роботи та навчання з метою недопущення розповсюдження 
інфекції в колективах.

3. Рекомендувати міським, селищним, сільським головам:

1) щоденно здійснювати аналіз епідемічної ситуації на підвідомчий території, 
використовуючи інформацію місцевих медичних закладів та вживати заходів у разі 
погіршення ситуації;

2) застосовувати у роботі повноваження керівника робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації;

3) активізувати роз'яснювальну роботу та інформування населення щодо 
продовження на території району обмежувальних протиепідеміологічних заходів, 
направлених на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, в 
першу чергу:

а - використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів 
або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених 
самостійно;
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Ь - дотримання соціальної дистанції;

с - вакцинація.

4. Контроль за виконанням заходів покласти на відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, молоді та спорту управління соціально-економічного розвитку територій 
райдержадміністрації.

2. СЛУХАЛИ: Про готовність закладів охорони здоров’я до надання 
медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу 
СОУІИ-19, спричинену коронавірусною інфекцією 8АК8- 
Со\-2, зокрема забезпечення необхідним медичним 
обладнанням, системами централізованої подачі медичного 
кисню, кисневими станціями, а також їх готовності до 
безперебійної експлуатації, у тому числі у осінньо-зимовий 
період.

Доповідач:

1. БОРИС В.М., генеральний директор КНП
"Новоград-Волинське міськрайонне
територіальне медичне об’єднання" (ТМО).

2. САВЧУК А.А., заступник начальника - 
начальник відділу економіки та 
агропромислового розвитку управління 
соціально-економічного розвитку територій 
райдержадміністрації.

Зазначено, що медичні заклади першої та другої черги до реагування на 
збільшення кількості госпіталізованих хворих на СОУГО-19 готові. Так, КНП 
"Новоград-Волинське міськрайТМО", КРП "Баранівська міська лікарня", які визначені 
для госпіталізації хворих, мають 307 ліжок, з них 34 обладнаних для проведення 
інтенсивного лікування хворих, 14 апаратів ШВЛ, достатній запас кисню.

Як недолік, висловлено недостатність пунктів проведення тестування 
населення на СОУГО-19 та недосконалість діючої логістики з доставлення таких проб 
до обласного лабораторного центру, що збільшує строки виявлення хворих.

ВИСТУПИЛИ:

1. ПРИХОДЬКО О.В., головний лікар КНП "Центр первинної медико- 
санітарної допомоги" Чижівської сільської ради.
2. ТУРОВСЬКИЙ І.Й., перший заступник голови державної 
адміністрації.

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

1. Управлінню соціально-економічного розвитку територій 
райдержадміністрації спільно з керівниками медичних закладів району розробити 
алгоритм та логістику централізованого збору тестів на СОУГО-19 з сільських 
амбулаторій та щоденну їх доставку для дослідження в Житомирський обласний 
лабораторний центр МОЗ України.

2. Контроль за виконанням заходів покласти на відділ освіти, охорони здоров’я,



5
культури, молоді та спорту управління соціально-економічного 
територій райдержадміністрації.

розвитку

3. СЛУХАЛИ: Про стан охоплення щепленням працівників закладі освіти 
району від гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, 
спричиненої коронавірусною інфекцією 8АК8-Соу-2 та 
створення умов щодо відвідування закладів освіти 
здобувачами у разі погіршення епідемічної ситуації.

Доповідач:

1. САВЧУК А.А., заступник начальника - 
начальник відділу економіки та 
агропромислового розвитку управління 
соціально-економічного розвитку територій 
райдержадміністрації.

< Основним критерієм готовності кожного навчального закладу до роботи у 
звичайному режимі у разі введення "ЖОВТОГО" та вищих режимів епідеміологічної 
небезпеки є показник вакцинації персоналу - 80% і вище. У разі меншої ступені 
вакцинації персоналу навчальний заклад переводиться на дистанційний режим роботи.

ВИСТУПИЛИ:

1. ТУРОВСЬКИЙ І.Й., перший заступник голови державної 
адміністрації.

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

1. З метою недопущення зриву звичайного режиму роботи навчальних закладів 
району у 2021-2022 навчальному році відділу освіти, охорони здоров’я, культури, 
молоді та спорту управління соціально - економічного розвитку територій 
райдержадміністрації, рекомендувати міським, селищним, сільським радам:

1) активізувати роз’яснювальну роботу серед працівників освіти щодо 
необхідності вакцинації від коронавірусної хвороби СОУГО-19;

2) здійснювати щоденний моніторинг інформації від закладів освіти щодо 
кількості вакцинованих працівників;

3) налагодити співпрацю з сімейними лікарями щодо оперативного 
реагування про захворювання на СОУГО-19;

4) керівникам та медичному персоналу закладів освіти забезпечити:

- щоденний контроль за виконанням заходів;
- проведення роз'яснювальної роботи з персоналом та здобувачами освіти 

щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів 
коронавірусної хвороби (СОУГО-19) серед учасників освітнього процесу;

- інформування учасників освітнього процесу з питань вакцинації, 
профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань та протидії поширенню 
коронавірусної хвороби (СОУГО-19);

- розробку алгоритмів дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаною з 
реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу (СОУГО-19) серед 
здобувачів освіти та працівників закладу освіти;
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- недопущення до роботи персоналу, визначеного таким, який 

потребує самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;
- проведення інструктажу для працівників щодо запобігання поширенню 

коронавірусної інфекції (СОУГО-19), дотримання правил респіраторної гігієни та 
протиепідемічних заходів;

- допуск до роботи персоналу закладів освіти здійснювати за умови 
використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних 
масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно (далі - засіб 
індивідуального захисту);

- разі виявлення співробітника з підвищеною температурою тіла понад 37,2 °С 
та/або із ознаками гострого респіраторного захворювання не допускати його до роботи 
та рекомендувати звернутись за медичною допомогою до сімейного лікаря;

- при появі підвищеної температури тіла понад 37,2 °С або ознак гострого 
респіраторного захворювання вдома, співробітник повідомляє свого безпосереднього 
керівника та не виходить на роботу, одночасно звертаючись за медичною допомогою.

2. Контроль за виконанням заходів покласти на відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, молоді та спорту управління соціально-економічного розвитку територій 
райдержадміністрації.

4. СЛУХАЛИ: Про стан вакцинації серед суб’єктів господарської 
діяльності.

Доповідають:

1. САВЧУК А.А., заступник начальника - 
начальник відділу економіки та 
агропромислового розвитку управління 
соціально-економічного розвитку територій 
райдержадміністрації.

Комісія звертає увагу керівників суб’єктів господарської діяльності району на 
дуже низький рівень вакцинації працівників.

ВИСТУПИЛИ:

1. ТУРОВСЬКИЙ І.Й, перший заступник голови державної 
адміністрації.

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

1. Рекомендувати керівникам суб’єктів господарської діяльності на території 
району активізувати роз’яснювальну роботу серед працівників щодо необхідності 
вакцинації, здійснювати стимулювання, створювати умови для проходження 
вакцинації, маючи на увазі кінцевий результат у вигляді зменшення захворюваності 
серед працівників та підвищення показників виробничої діяльності.

5. СЛУХАЛИ: Про дотримання протиепідемічних обмежень "зеленого" 
рівня епідемічної небезпеки на території району.

Доповідають:

1. КОВАЛЬ О.С., начальник Новоград-
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Волинського районного управління ГУ 
Держпродспоживслужби в Житомирській 
області.

ВИСТУПИЛИ:

1. САВЧУК А.А, головний спеціаліст відділу житлово - комунального 
господарства, архітектури, інфраструктури, цивільного захисту 
населення та оборонної роботи райдержадміністрації.
2. ТУРОВСЬКИЙ І.Й., перший заступник голови державної 
адміністрації.

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

1. Рекомендувати міським, селищним, сільським радам проводити постійну 
роз’яснювальну роботу серед населення із залученням місцевих депутатів, працівників 
виконкомів, працівників соціальної сфери та освіти та інших працівників комунальної 
сфери щодо дотримання карантинних обмежувальних заходів та вакцинації.

2. Новоград-Волинському районному управлінню ГУ 
Держпродспоживслужби, Ємільчинському управлінню ГУ Держпродспоживслужби, 
Баранівському управлінню ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області, 
рекомендувати міським, селищним, сільським радам активізувати спільну роботу з 
Новоград-Волинським відділом Управління Національної поліції України в області 
щодо контролю за дотриманням карантинних обмежувальних заходів на території 
району.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Новоград-Волинське 
районне управління та Ємільчинське і Баранівське управління ГУ 
Держпродспоживслужби в області.

енсько/

Іван ТУРОВСЬКИИ

Юрій ЛЕВЧЕНКО

Перший заступцйк гол 
заступник голфЙ коміс 

О.с* ....V *Секретар комісіїУу,


