
 
 

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 №8 
чергового засідання районної комісії з питань техногенно – екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій 
м. Новоград-Волинський          «21» квітня 2021р.    
    
Присутні:  
Заступники голови комісії: Туровський І.Й. 
Члени комісії: Коваль О.С., Демʼянчук О.В., Козир Ю.Г., Ковальський Я.О.,             
                         Савчук А.А., Марчук Т.В., Будішевська І.М., Семенець І.В.,                           
                         Фіщук Р.А.   
                   
Запрошені: за окремим списком. 
Провів засідання голова комісії, голова державної адміністрації Авраменко В.Г. 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про організацію забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення в районі. 
 

Доповідачі: 
1. Начальник Новоград-Волинського районного 

управління ГУ Держпродспоживслужби України в 

Житомирській області КОВАЛЬ Олександр 

Сергійович 
2. Начальник Баранівського управління ГУ 

Держпродспоживслужби України в Житомирській 

області КОЗИР Юрій Георгійович. 
3. Начальник Ємільчинського управління ГУ 

Держпродспоживслужби України в Житомирській 

області ДЕМʼЯНЧУК Олексій Володимирович. 
 

 (Члени комісії одноголосно затвердили порядок денний та регламент 

роботи комісії). 
 

ОСНОВНА ЧАСТИНА: 
1. СЛУХАЛИ: Про організацію забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення в районі. 
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  Доповідають: 
1. Начальник Новоград-Волинського районного 

управління ГУ Держпродспоживслужби України в 

Житомирській області КОВАЛЬ Олександр 

Сергійович 
2. Начальник Баранівського управління ГУ 

Держпродспоживслужби України в Житомирській 

області КОЗИР Юрій Георгійович. 
3. Начальник Ємільчинського управління ГУ 

Держпродспоживслужби України в Житомирській 

області ДЕМʼЯНЧУК Олексій Володимирович. 
 

За  2020 рік фахівцями відділу державного нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства Новоград-Волинського управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Житомирській області проведено 15 

планових заходів державного нагляду,  позапланово обстежено 572 об’єктів, 

виявлено порушення на 61 об’єкті. За результатами проведених заходів 

державного нагляду притягнуто до адміністративної відповідальності 113 

посадових особи, видано 7 розпорядження та  164 приписи. За 2020 рік  

групових випадків інфекційних хвороб, харчових отруєнь,ботулізму та  

масових неінфекційних захворювань не реєструвалось. 
В зв’язку з посиленням карантинних заходів на території Житомирської 

області заклади оздоровлення та відпочинку  для дітей  в районі в 2020 році не 

відкривались. 
У зв’язку із оголошеною ВООЗ пандемією коронавірусу SARS-CoV-2 та 

встановленням Кабінетом Міністрів України на території України 

карантину,  основна увага Новоград-Волинського управління  ГУ 

Держпродспоживслужби в Житомирській області була прикута до боротьби із 

коронавірусною хворобою COVID-19 шляхом проведення контролюючих 

заходів за суб’єктами господарювання по дотриманню ними вимог санітарного 

законодавства та протиепідемічних вимог, проведення роз’яснювальної та 

профілактичної роботи із населенням району по попередженню зараження та 

захворювання. 
На виконання розпорядження голови Новоград-Волинської 

райдержадміністрації  на території району проведено 61 позаплановий захід 

державного нагляду та комісійно обстежено 212 об’єктів на предмет 

дотримання карантинних заходів по профілактиці коронавірусної хвороби 

COVID-19. Охоплено  обстеження об’єкти нагляду в Городницькій, Чижівській, 

Брониківській, Піщівській, Стрієвській ОТГ, селах Гульськ, Косенів, Наталівка, 

Ярунь, Великий Молодьків,  в основному закладів громадського харчування, 

торгівлі, освіти. Виявлені порушення карантинних вимог на 62 об’єктах. 
За порушення профілактичних та протиепідемічних заходів притягнуто до 

адміністративної відповідальності 25 посадових осіб за ст..42 КУпАП на суму 

3502 грн,  керівникам 37 закладів надані листи з пропозиціями усунення 

виявлених недоліків.  
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На виконання Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 

13.03.2020 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в 

умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона 

вірусом SARS-CoV-2», введеного в дію Указом Президента України від 

13.03.2020 № 87/2020  про посилення нагляду за питним водопостачанням та 

водовідведенням  фахівцями управління  із початку введення карантину 

проведено комісійні перевіроки  об’єктів водопостачання та  водовідведення.  
Під  наглядом управління    знаходиться  7  об’єктів централізованого 

водопостачання: (водопровід комунального підприємства «Виробниче 

управління водопровідно-каналізаційного господарства» Новоград-Волинської 

міської ради, водопроводи комунального підприємства Наталівської сільської 

ради, ПП «Віро-1» смт.Городниця, КП «Волинь-сервіс» с.Сусли,  ОСББ 

«Чижівське 4-ч» с.Чижівка,  комунальний водопровід  Гульської сільської ради  

с.Гульськ та  відомчий водопровід  НПС «Чижівка» ПАТ «Укртранснафта» ).    

На даний час комунальний водопровід  Гульської сільської ради  с.Гульськ не 

функціонує.     
Комунальне підприємство «Волинь-сервіс» Суслівської сільської ради, 

с.Сусли - відсутня огорожа зони суворого режиму артсвердловини, не 

створений запас дезінфікуючих засобів.  
Комунальний  водопровід Наталівської сільської ради , с. Наталівка  - не 

створений запас дезінфікуючих засобів, за результатами лабораторних 

досліджень виявлено невідповідність  вимогам Державних санітарних норм та 

правил  «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 

людиною» 2.2.4-171-10  за мікробіологічними  показниками - виявлені загальні 

колі форми.   
Водопровід ПП «Віро-1», Городницької селищної ради, смт. Городниця  - 

приміщення водоочисних споруд насосної станції потребує ремонту, не 

створені умови для дотримання особистої гігієни персоналом.      ОСББ 

«Чижівське 4-Ч», за результатами лабораторних досліджень виявлено 

невідповідність  вимогам Державних санітарних норм та правил  «Гігієнічні 

вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» 2.2.4-171-10  за 

мікробіологічними  показниками - виявлені загальні колі форми.  
Протягом 2020 року  лабораторно досліджено 90 проб питної води за 

мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками. Не відповідала 

гігієнічним вимогам за мікробіологічними показниками  – 18 (КВ Наталівської 

сільської ради, НПС «ПАТ Укртранснафта» с. Чижівка, громадські криниці с. 

Наталівка, Слободороманівський ліцей, Барвинівська ЗОШ, Яворівська ЗОШ, 

Варварівська ЗОШ, Яворівський ДНЗ, Великомолодьківський ДНЗ, 
Несолонська ЗОШ). Не відповідали  проби питної води за санітарно-хімічними 

показниками – 48 (КВ Наталівської сільської ради, громадські криниці с. 

Наталівка, ЗОШ сіл Стрієва, Киянка , Кикова, Орепи, Гірки, Ярунь,  Колодянка, 

Поліянівка,  Великий Молодьків, Нова Романівка,  Несолонь,  Яворівка, ДНЗ 

сіл Киянка, Яворівка, Ярунь, Великий Молодьків, Колодянка, Нова Романівка,  

Тупальці, Несолонь. 
В  2020 році лабораторно досліджено проб води  поверхневих водойм: 
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- за мікробіологічними показниками - 34 проб,  із них  виявлені відхилення  в 

14 пробах(41,1%),   
- за санітарно - хімічними показниками - 34проб  виявлені відхилення  в 6 

пробах( 17,6%); 
- за вірусологічними,  паразитологічними, радіологічними   показниками 

лабораторно досліджено 6 проб,  відхилень не виявлено.   
В 2020 році та за І квартал 2021 року  було прийнято та затверджено 7 

програм по якісному та безпечному харчуванню дітей в закладах освіти. 

Основною метою програм є забезпечення повноцінного, якісного та 

збалансованого харчування дітей в закладах освіти, постачання безпечних та 

якісних продуктів харчування і сировини, залучення до постачання продуктів 

харчування сільськогосподарських виробників та переробних підприємств 

області. 
Фахівцями управління прийнято участь у роботі комісій  щодо обстеження 

стану зберігання непридатних, невідомих, заборонених ХЗЗР, з наданням 

пропозицій та прийняттям відповідних рішень комісій. 
Під час роботи комісії встановлено, що на території Новоград-Волинського 

району  в складах  бувших сільськогосподарських підприємств зберігається  20 

тон 891кг(категорія А 216кг, категорія В 20тон 675кг) невідомих пестицидів  та 

хімічних засобів захисту рослин  непридатних до використання: 
- с. Романівка – склад колишнього ПСП „Світанок” отрутохімікатів  

розібрано та зруйновано. Неопізнані отрутохімікати в кількості 280 кг в 2014 

році Товариством з обмеженою відповідальностю „Сігмас ЕКОЛОДЖІ”  м.Київ 

проведено перезатарення; 
- с. Тупальці – агрохімікати, що належали колишньому ПСП „1-ше Травня”, в 

кількості 1500 кг зберігаються в напівзруйнованому складі, Житомирської філії 

ФГ „Аделаїда”  на бетонній підлозі частина в дерев'яній тарі, доступ до  них 

вільний; 
- с. Поліянівка – кількість непридатних отрутохімікатів, що знаходяться в 

напівзруйнованому складі – 1500 кг. Зберігаються на бетонній підлозі, частина 

їх без тари доступ до них вільний; 
- с. Яворівка – в складському приміщенні бувшого ПСП «Явір» зберігається 

275 кг непридатних пестицидів. Склад огороджено, замуровані двері, вікна. До 

отрутохімікатів не має доступу; 
- с. Броники – в складі зберігається  2770 кг непридатних отрутохімікатів, що 

належать СТОВ „Оберіг”, доступ є через вікно ; 
- с. Ужачин – складське приміщення напівзруйноване (відсутні передня та 

задня причілкові стіни). Має місце вільний доступ до залишків непридатних 

препаратів в кількості 300 кг, що належать ПСП „Промінь”; 
- с. Курчиця –пестициди в кількості 2100 кг. ( СТОВ „Росток”) зберігаються в 

складі, що має добрий стан. До них обмежено доступ; 
- с. Кленова – залишки отрутохімікатів в кількості 450 кг  які належать ПСП 

„Хміль” (на даний час не веде господарської діяльності) зберігаються в 

зруйнованому складі у якому не має  дверей і вікон, знаходяться вільному 

доступі; 
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- с. Орепи – склад для зберігання отрутохімікатів знаходиться в доброму 

стані. Пестициди, в кількості 2900 кг (ТОВ „Агросоюз”), зберігаються 

належним чином; 
- с. Колодянка – у складі, що належить колишньому ТОВ „Щедрий дар”, 

зберігається 800 кг непридатних пестицидів. До них  вільний доступ, 

зруйновано дах та вікна; 
- с. Івашківка – у складі зберігається 216 кг отрутохімікатів. Належать ЗВК 

„Новоград-Волинський”. Склад  паспортизовано, знаходиться в доброму стані; 
- с. Лучиця – склад отрутохімікатів зруйновано. В 2014 році Товариством з 

обмеженою відповідальностю „Сігмас ЕКОЛОДЖІ”  м.Київ проведено 

перезатарення в кількості 1700 кг; 
- с. Красилівка  - склад отрутохімікатів знаходиться в аварійному стані. До 

залишків пестицидів в кількості 1000 кг, що належать колишньому ПСП 

„Церем”, має місце вільний доступ. Склад знаходиться на значній віддалі до 

населеного пункту (понад 1 км), існує загроза забруднення довкілля; 
- с. Таращанка– склади для зберігання отрутохімікатів  (належать  ПСП ім. 

Корольова ), знаходяться в аварійному стані. В них зберігається 100 та 600 кг 

непридатних отрутохімікатів. Знаходяться вільному доступі; 
- с. Маковиці (  СГК ім. Ватутіна) склад знаходяться в аварійному стані - 200 

кг непридатних отрутохімікатів. В 2014 році Товариством з обмеженою 

відповідальностю „Сігмас ЕКОЛОДЖІ”  м.Київ  проведено перезатарення; 
- с. Анета – склад належить ПОСП „Колос”. Залишки пестицидів в кількості 

1000 кг. Доступ до них вільний; 
- с. Повчине – в складі пошкоджена покрівля, вибиті вікна.. Зберігається 600 

кг непридатних агрохімікатів, доступ до  них вільний; 
- с. Токарів – склад знаходився в доброму стані і належить ПСП „Граніт”, тут 

зберігається  2000 кг пестицидів. До них обмежено доступ; 
- с. Піщів – склад, який належав колишньому ПСП „Хлібороб”, повністю 

зруйновано. Залишки пестицидів (біля 300 кг) знаходяться вільному доступі. 
- с. Мала Цвіля- склад зруйнований,зберігається 300 кг. непридатних 

агрохімікатів доступ до них вільний.     
В районі  паспортизовано 58 сміттєзвалищ, залишаються не 

паспортизованими - 14 : с. Борисівка, Кожушки, Несолонь, Немильня, Груд, 

Яворівка, Таращанка, Морозівка, Дібрівське, Красилівське, Ходурки, Михиївка, 

К.Гута, Федорівка. 
Діяльність Ємільчинського управління протягом 2020 року здійснювалась 

відповідно до Положення про Ємільчинське управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Житомирській області.  
Протягом 2020 року спеціалістами служби  здійснено заходів державного 

нагляду (контролю)за дотриманням санітарного законодавства  по обстеженню 

264 об’єків,  ДНЗ – 8, ЗЗСО - 20, ЛПЗ – 9, харчові обєкти - 145, сільського 

господарства  - 6, промислових підприємств 1,  інших – 54 . 
Під час проведення заходів державного нагляду спеціалістами служби 

були виявлені порушення вимог санітарного законодавства на 106 об’єктах, що 

складає 45% від загальної кількості обстежених. 
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По структурі заходів державного нагляду найбільше порушень було 

виявлено в ЗЗСО  – 14 (70 %), в інших – 39 (79 %). Найбільш проблемним 

питанням в ЗЗСО та ЗДО є не виконання натуральних норм харчування, в ЗЗСО 

норми харчування виконуються на -  92,6%  (не додано молока та 

кисломолочних продуктів, яєць, овочів). В ЗДО норми харчування виконуються 

на -  96% у дітей віком від 1-3 років (не додано молока та кисломолочних 

продуктів), не достатньо холодильного та технологічного обладнання на 

харчоблоці, застарілі меблі в класах, достатнє штучне освітлення, відсутні 

внутрішні туалети. Пропозиції щодо їх вирішення - це є збільшення 

фінансування закладів. 
Спеціалістами служби взято участь в проведенні перевірок в складі комісії 

на 780 об’єктах. Найбільша кількість проведена на об’єктах харчової 

промисловості, щодо дотримання карантинних заходів. 
Фахівці відділу держнагляду за дотриманням санітарного законодавства 

здійснювали розгляд звернень громадян від жителів сіл, щодо проведення 

хімічних робіт на посівах агрофірмами біля населених пунктів. Проблемним 

питанням є те, що приватні агрофірми безконтрольно використовують 

пестициди та агрохімікати, на які часто відсутні супровідні документи та 

відсутня державна реєстрація, в результаті чого люди отримують отруєння, 

гинуть бджоли,  забруднюються земельні ділянки та джерела водопостачання. 

Також на території Ємільчинського району знаходиться 11 складів в 

незадовільному стані, в яких зберігається 8,9 тон невідомих та непридатних 

ХЗЗР. Пропозиції щодо вирішення даного питання - це є проведення 

інвентаризації ХЗЗР, перезатарення та утилізація спеціалізованими 

підприємствами. 
За результатами здійснення всіх заходів державного нагляду (контролю), 

на підставі встановлених порушень санітарного законодавства  керівникам та 

власникам об’єктів підготовлено та надано приписів – 44, розпоряджень  - 109 з 

виявленими недоліками та термінами їх усунення. Накладено 109 штрафів та 

стягнуто до бюджету. 
Головним приорітетом санітарно епідеміологічного благополуччя 

населення  є здійснення контролю за умовами організації  оздоровлення та 

відпочинку дітей та їх харчування, але зважаючи на епідемічну ситуацію, яка 

склалася в минулому році оздоровлення дітей на території району не 

здійснювалось. 
Одним із важливих питань забезпечення санітарно-епідемічного 

благополуччя населення – є постачання населення питною водою гарантованої 

якості. Забезпечення населення  питною водою відбувається за рахунок 1 

об’єкту  централізованого водопостачання КП «Водоканал» та  джерел 

децентралізованого  водопостачання.  
За  поточний період 2020 року   відібрано та досліджено проб питної води 

централізованого водопостачання: 
 за санітарно – хімічними показниками – 11 проб, з них відхилень - 4,не 

відповідає нормативам за   вмістом заліза.  
 за мікробіологічними показниками – 11 проб, з них  відхилень - 0.  
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Для покращення якості питної води потрібно забезпечити якісний 

контроль та обладнання на станції знезалізнення вчасно замінювати 

знезалізнюючі фільтри (дотримуватись вимог санітарного законодавства при 

завантаженні відповідних фракцій фільтру). 
За  поточний період 2020 року  відібрано та досліджено проб питної води 

децентралізованого водопостачання: 
 за санітарно – хімічними показниками – 65 проб, з них  відхилень - 28, 

в т.ч не відповідає нормативам за перевищенням  вмісту нітратів - 19.  
Причиною незадовільної якості питної води в окремих випадках є 

недотримання зони санітарної охорони  (в радіусі 50 метрів розташовують 

вигреби, дворові вбиральні, купи гною, сміття, які можуть сприяти, як 

бактеріологічному забрудненню води, так і її забрудненню нітратами, 

нітритами та іншими хімічними речовинами), не забезпечується захист 

вказаних джерел від доступу домашніх тварин та птиці, з фекаліями яких у воду 

можуть потрапляти патогенні мікроорганізми та небезпечні хімічні речовини.  
 за мікробіологічними показниками – 40 проб, з них  відхилень – 16,  

виділено бактерії групи кишкової палички. Причиною проблеми  незадовільної 

якості питної може слугувати  не належний санітарно – технічний стан джерел 

водопостачання, не проводяться поточні ремонти,  чищення та знезараження 

джерел водопостачання у найбільш несприятливі періоди року, криниці не 

облаштовані та утримуються без дотримання вимог, не достатній запас 

дезінфікуючих засобів, які мають погодження МОЗ України для проведення 

якісного знезараження питної води та додаткового знезаражування у разі 

погіршення епідемічної ситуації та небезпечної якості питної води за 

показниками епідемічної безпеки джерела водопостачання. Сільські та селищні 

голови не забезпечують виконання заходів щодо належного утримання 

громадських криниць в зонах санітарної охорони джерел водопостачання та 

утримання їх відповідно до вимог санітарних норм. Пропозиція щодо 

вирішення покращення якості питної води населення це взяття на баланс 

громадських криниць сільськими та селищними радами, облаштування  та 

утримання,  дезінфекція.  
За результатами лабораторних досліджень, при виявлені відхилень проб 

води готувалися листи керівникам та власникам джерел водопостачання, 

спеціалістами управління з рекомендаціями щодо покращення якості питної 

води. 
На виконання Плану проведення лабораторних випробувань, вимірювань, 

досліджень та експертизи під час здійснення нагляду (контролю) у сфері 

санітарного законодавства на території Житомирської області на 2020 рік з 

метою використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

проведення лабораторних досліджень було проведено комплекс лабораторно-
інструментальних досліджень: питної води, гігієнічних змивів з об’єктів 

навколишнього середовища та харчових продуктів з дитячих закладів, грунту, 

освітленості, мікроклімату, повітря закритих приміщень, іонізуюче 

випромінювання.    
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План лабораторних випробувань в районі виконаний  в повному обсязі на 

100 %. 
За виявленими  позитивними результатами лабораторних досліджень 

вимірювань  керівникам об’єктів підготовлено на надано 50 приписів з 

рекомендаціями. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

1. Голова державної адміністрації АВРАМЕНКО В.Г. 
2. Перший заступник голови державної адміністрації ТУРОВСЬКИЙ І.Й.  
3. Начальник Новоград-Волинського районного управління ГУ 

Держпродспоживслужби України в Житомирській області КОВАЛЬ 

Олександр Сергійович 
4. Начальник Баранівського управління ГУ Держпродспоживслужби 

України в Житомирській області КОЗИР Юрій Георгійович. 
5. Начальник Ємільчинського управління ГУ Держпродспоживслужби 

України в Житомирській області ДЕМʼЯНЧУК Олексій Володимирович. 
6. Члени районної комісії з питань техногенно- екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій. 
7. Головний спеціаліст відділу житлово – комунального господарства, 

архітектури, містобудування, інфраструктури, цивільного захисту 

населення та оборонної роботи райдержадміністрації КОВАЛЬСЬКИЙ 

Я.О. (оголошення проекту рішення комісії) 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення районної комісії з урахуванням 

пропозицій та зауважень, внесених в ході обговорення (одноголосно): 
1. Інформацію начальників Новоград–Волинського, Баранівського, 

Ємільчинського управлінь Головного управління Держпродспоживслужби в 

Житомирській області взяти до відома. 
2. Головам Городницької селищної ради Онищуку І.А., Чижівської 

сільської ради Ратушнюку А.В., головам Стріївської сільської  ради Процюк 

Ю.М., Новоград-Волинської міської ради Боровцю М.П. (по селу Наталівка), 

керівникам комунальних та відомчого водопроводів: 
2.1. Розробити проекти  землеустрою щодо організації (установлення) зон 

санітарної охорони джерел водопостачання, водозабірних споруд  комунальних 

та відомчого водопроводів; 
2.2. Розробити та узгодити з Новоград-Волинським управлінням ГУ 

Держпродспоживслужби в Житомирській області  робочі програми 

виробничого контролю якості питної води;       
2.3. Забезпечити  нормативні запаси засобів для  знезараження питної води, 

проведення відомчого лабораторного контролю за якістю  питної води   у 

відповідності до  додатку №8  Державних санітарних норм та правил 

«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»  

2.2.4-171-10. 
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3. Рекомендувати селищним, сільським головам району активізувати 

роботу щодо виявлення та ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території 

сільських рад: 
3.1. Провести комісійні обстеження діючих сміттєзвалищ, забезпечити  

дотримання Вимог законодавства у сфері поводження з побутовими  відходами. 
3.2. Завершити паспортизацію  сміттєзвалищ сіл Борисівка, Кожушки, 

Несолонь, Немильня, Груд, Яворівка, Таращанка, Морозівка, Дібрівське, 

Красилівське, Ходурки, Михиївка, К.Гута, Федорівка. 
3.3. Вирішити питання з перезатарення та утилізації невпізнаних, 

невизначених та заборонених до вжитку отрутохімікатів на підвідомчих 

територіях. 
4. Начальникам Новоград-Волинського, Баранівського, Ємільчинського 

управлінь Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській 

області у відповідності з вимогами чинного  законодавства   здійснювати 

нагляд  за обʼєктами водопостачання та у  разі виявлення порушень  приймати  

заходи впливу.    
 5. Завідувачу Новоград-Волинського міжрайонного відділу ДУ 

«Житомирський обласний   лабораторний центр  МОЗ  України»  Корпач Н.О..  

продовжити здійснення лабораторного контролю  якості питної води.     
6. Головам селищної та сільських рад забезпечити виділення коштів для 

приведення харчоблоків закладів освіти та джерел їх водопостачання  у 

відповідність до вимог  чинного законодавства. 
7. Начальникам відділів (секторів) освіти  забезпечити  організацію 

якісного  та безпечного харчування  дітей в закладах освіти.   
8. Новоград-Волинському райвідділу поліції ГУ нацполіції України в 

Житомирській області (Гнатенко А.І.) та Новоград-Волинському управлінню 

ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області (Коваль О.С.): 
8.1 Здійснювати контроль за дотриманням карантинними заходами на 

об’єктах торгівлі, харчування побутового обслуговування та інших об’єктах, де 

можливе скупчення людей. 
9. Воду з артезіанських свердловин привести у відповідність до вимог 

ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до 

споживання людиною» за вмістом заліза, марганцю, жорсткістю та 

кольоровістю.  
Виконавці:  міські, селищні і сільські голови та 

керівники комунальних підприємств 
10. Провести переоблік   громадських шахтних колодязів, здійснити їх 

планові ремонти, очистку  та дезінфекцію, оновити санітарні паспорти. 
Виконавці: міські, селищні і сільські голови 

11. Покращити санітарно-технічний стан водогінної та каналізаційних 

мереж. 
Виконавці:  міські, селищні і сільські голови та 

керівники комунальних підприємств 
12. Забезпечити збалансоване та якісне харчування дітей організованих 

колективів. 
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Виконавці:  міські, селищні і сільські голови та 
керівники відділів (секторів) освіти 

13. Провести благоустрій  та облаштування бувших та існуючих місць 

видалення відходів. Поновити  санітарні паспорти. Погодити схеми санітарних 

очищень  населених пунктів.   
Виконавці:  міські, селищні і сільські голови 

14. Контроль за виконанням протокольного рішення покласти на першого 

заступника голови Новоград-Волинської райдержадміністрації Івана 

Туровського. 
 
 
Голова державної адміністрації,  
голова комісії                                                                     В’ячеслав АВРАМЕНКО  
 
 
 
 
Секретар комісії                                                                Ярослав КОВАЛЬСЬКИЙ 


