
 
ВИШГОРОДСЬКА РАЙОНА КОМІСІЯ  

З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 
Пл. Шевченка,1, м. Вишгород, Київська область, 07301, тел. 04596 22 036, e-mail: tsyvilzahyst@vysh.gov.ua 

 
Протокол  

позачергового засідання Вишгородської районної комісії  

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

№ 8 

м. Вишгород                                                                                        16.04.2020 року 

 

ГОЛОВУВАВ: голова комісії Олексій ДАНЧИН 

ПРИСУТНІ: члени комісії, керівництво Вишгородської районної ради, 

члени оперативного штабу щодо недопущення занесення і поширення на 

території Вишгородського району випадків захворювань, спричинених новим 

коронавірусом, виявленим у місті Ухань (провінція Хубей, Китай) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Про здійснення профілактичних і протиепідемічних заходів із 

запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 на території 

населених пунктів Вишгородського району, зокрема щодо перебування 

громадян в громадських місцях у період вихідних і святкових днів 

ВИРІШИЛИ: 

1. Прийняти до уваги інформацію керівників закладів охорони 

здоров’я Вишгородського району щодо стану готовності закладів та обсягів 

наявних засобів індивідуального захисту для медичного персоналу. 

Виконавчим комітетам органів місцевого самоврядування 

Вишгородського району: 

2. Для відвернення загрози, забезпечення безпеки і здоров’я громадян 

та запобігання поширенню на території Київської області коронавірусної 

хвороби COVID-19, з урахуванням статей 29, 30 та 32 Закону України «Про 

захист населення від інфекційних хвороб» і постанови КМУ від 11 березня 2020 

року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 

(зі змінами) прийняти рішення щодо встановлення додаткових обмежувальних 

протиепідеміологічних заходів на період карантину, зокрема щодо пересування 

громадян в громадських місцях у період вихідних і святкових днів, у тому 

числі, - за погодженням з керівниками закладів торгівлі та установ 

обслуговування населення встановити скорочений час роботи закладів.  

Термін: на період з 13 год. 00 хв. суботи 

18.04.2020 року до 06 год. 00 хв. 

вівторка 21 квітня 2020 року 
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3. Спільно з представниками релігійних громад здійснити підготовчі 

заходи з метою проведення богослужіння в режимі онлайн-трансляції та 

освячення великодніх кошиків за місцем перебування громадян (шляхом 

об’їзду вулиць) із дотриманням відповідної дистанції для вірян. 

Термін: до проведення релігійних 

обрядів 

 

4. З метою здійснення контролю за дотриманням громадянами 

визначених правил карантину людей встановити чергування біля місць 

богослужінь під час святкування Великодніх свят. 

Термін: з 18 год. 00 хв. 18.04.2020 року 

до 12 год. 00 хв. 19.04.2020 року 

 

5. На період поминальних днів обмежити доступ громадян до місць 

поховань на території кладовищ, а саме переміщення групою осіб у кількості не 

більше ніж дві особи. Розглянути та опрацювати питання перенесення 

поминальних днів на Троїцьку батьківську поминальну суботу – 6 червня 2020 

року.  

Термін: до покращення епідемічної 

ситуації 

 

6. Організувати проведення роз’яснювальної роботи серед населення 

та висвітлення прийнятих рішень щодо запровадження максимальних 

обмежувальних заходів на відповідній території, зокрема у вихідні та святкові 

дні.  

7. Організувати проведення роз’яснювальної роботи серед населення 

щодо встановлення адміністративної та кримінальної відповідальності за 

порушення правил протиепідемічних заходів та санітарного законодавства.  

8. Рекомендувати громадянам при появі перших ознак респіраторної 

інфекції залишатися вдома (за місцем перебування (проживання)) і негайно 

звертатися за медичною допомогою до закладу охорони здоров'я за місцем 

обслуговування.  

Термін: негайно та до покращення 

епідемічної ситуації 

 

Виконавчому комітету Вишгородської міської ради: 

9. У разі неможливості проведення релігійних обрядів, визначених в 

пункті 3 цього Протоколу, забезпечити спільно з представниками релігійних 

громад проведення заходів з дезінфекції проїжджої частини доріг та тротуарів, 

що розташовані поруч культових споруд. 

Термін: до та після проведення 

релігійних обрядів 
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Вишгородському відділу поліції ГУ НП України в Київської області: 

10. Посилити контроль за виконанням громадянами обмежувальних 

заходів та забезпечити громадський порядок на території населених пунктів 

Вишгородського району із залученням місцевих формувань охорони 

громадського порядку на період карантину, в тому числі у парках, лісопаркових 

зонах та в місцях масового перебування людей особливо у період вихідних і 

святкових днів.  

11. Посилити контроль за виконанням обмежувальних заходів у 

культових спорудах в населених пунктах Вишгородського району.  

Термін: до покращення епідемічної 

ситуації.  

 

 

Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими 

для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування підприємствами, установами та організаціями, 

розташованими на території Вишгородського району. 

 

 

 

Голова комісії                                                                Олексій ДАНЧИН 

 

 

 

Секретар комісії                                                                 Павло КАЛАШНІКОВ  

 

 


