
 
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  

чергового засідання Вишгородської районної комісії  

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

№ 11 

м. Вишгород                                                                                                               13.05.2020 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: 

1. Про стан здійснення профілактичних і протиепідемічних заходів із 

запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 на території населених 

пунктів Вишгородського району. 

2. Про забезпечення діяльності полігонів твердих та здійснення заходів щодо 

недопущення створення стихійних (несанкціонованих) сміттєзвалищ. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Про стан здійснення профілактичних і протиепідемічних заходів із 

запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 на території населених 

пунктів Вишгородського району. 

1.1. 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: 

1.2. Здійснювати інспекцію наявних або можливих місць скупчення громадян, 

особливо у зонах відпочинку, на території та поза межами населених пунктів, в 

адміністративних межах відповідних рад, з метою визначення дотримання вимог постанови 

Кабінету Міністрів України  «Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», від 11.03.2020 

№ 211 (із змінами) та прийняття, у разі необхідності, рішення щодо тимчасового обмеження 

користування відповідними територіями. 

У разі прийняття відповідного рішення, інформувати Вишгородську 

райдержадміністрацію та Вишгородський відділ поліції ГУ НП України в Київської області. 

Термін: постійно 

1.3. Заборонити здійснювати стихійну торгівлю та роботу тимчасових ринків 

(виїзна торгівля) на території населених пунктів відповідних рад. 

Термін: негайно 

1.4. Проводити роз’яснювальну роботу серед підприємців та населення щодо 

встановлення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення правил 

протиепідемічних заходів та санітарного законодавства, у тому числі щодо роботи стихійних 
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місць торгівлі. 

Термін: постійно 

Вишгородському ВП ГУ НП України в Київської області, виконавчим 

комітетам органів місцевого самоврядування Вишгородського району, 

Вишгородському РУ ГУ Держпродспоживслужби у Київській області: 

1.5. Здійснювати інспектування території населених пунктів з метою припинення 

здійснення стихійної торгівлі та роботи тимчасових ринків (виїзна торгівля). 

Термін: постійно 

Виконавчому комітету Вишгородської міської ради: 

1.6. Забезпечити проведення щоденних дезінфекційних заходів в місцях загального 

користування гуртожитків за адресами: вул. Хмельницького, 7 та проспект Шевченка 6. 

Термін: постійно 

1.7. Забезпечити виконання вимог Порядку організації протиепідемічних заходів у 

разі виявлення коронавірусної хвороби COVID-19 в місцях спільного проживання, 

затвердженого розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної 

надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня пов’язаної із поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19) від 30.04.2020 № 27. 

Термін: у разі виявлення коронавірусної 

хвороби у гуртожитках 

Відділу фінансово-господарського забезпечення апарату адміністрації: 

1.8 Забезпечити закупівлю матеріальних цінностей для локалізації і ліквідації 

наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації на території Вишгородського району 

відповідно до Програми створення та накопичення матеріального резерву Вишгородської 

районної державної адміністрації для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій на 

території Вишгородського району на 2020 рік, затвердженої рішенням Вишгородської 

районної ради від 19.12.2019 року № 718-42-VІІ, а саме здійснити закупівлю речового майна: 

генератор холодного туману – 1 од. та ранцеві оприскувачі – 2 од. 

Термін: негайно 

Вишгородському РУ ГУ Держпродспоживслужби у Київській області: 

1.9. Надати до відділу фінансово-господарського забезпечення апарату 

адміністрації технічні характеристики речового майна (п. 1.8 цього Протоколу), який 

задовольняє необхідні потреби і вимоги, як до речового майна, яке може бути використане 

для локалізації і ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації. 

Термін: негайно 

 
2. Про забезпечення діяльності полігонів твердих та здійснення заходів щодо 

недопущення створення стихійних (несанкціонованих) сміттєзвалищ. 

Виконавчому комітету Димерської селищної ради, Вишгородському районному 

комунальному підприємству «КОМУНАЛЬНИК»:  
2.1. Забезпечити експлуатацію полігонів твердих відходів з дотриманням усіх 

вимог, зокрема щодо пожежної та санітарної безпеки. 

Термін: постійно 

2.2. Забезпечувати виконання в повному обсязі рекомендацій та приписів 

контролюючих органів району щодо безпечного функціонування ПТВ. 

Термін: негайно при отриманні 

Вишгородському РВ ГУ ДСНС України в Київській області, Вишгородському 

РУ Держпродспоживслужби у Київській області: 

2.3. Здійснювати моніторинг стану дотримання вимог пожежної та санітарної 

безпеки органами місцевого самоврядування та підприємствами, які забезпечують 

експлуатацію полігонів твердих відходів на території Вишгородського району, при цьому за 

необхідності здійснювати контролюючі заходи відповідно до вимог законодавства. 

Термін: постійно 
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2.4. Затвердити Плани залучення сил та засобів на гасіння пожеж на 

сміттєзвалищах на території Вишгородському районі, додаються. 

 

Виконавчим комітетам місцевих рад Вишгородського району: 

2.5. Забезпечити інформаційно-роз’яснювальну роботу населення та суб’єктів 

господарювання, які провадять господарську діяльність на відповідній території щодо 

недопущення створення стихійних (несанкціонованих) сміттєзвалищ. 

Термін: постійно 
2.6. Здійснювати заходи щодо виявлення стихійних (несанкціонованих) 

сміттєзвалищ на відповідній території та забезпечення вивезення сміття на санкціоновані 

ПТВ. 

Термін: постійно, протягом 1 доби від часу 

виявлення 

 

Виконавчим комітетам місцевих рад Вишгородського району, Вишгородському 

РВ ГУ Національної Поліції в Київській області:  

2.7.  Забезпечити притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які 

створюють стихійні (несанкціоновані) сміттєзвалища. 

Інформацію про виявлені випадки створення стихійного (несанкціонованого) 

сміттєзвалища та про прийняте рішення щодо притягнення до відповідальності винних осіб 

направляти до Вишгородської райдержадміністрації в установленому порядку. 

Термін: постійно 

 

Виконавчим комітетам місцевих рад Вишгородського району, ДП 

«Вищедубечанське лісове господарство», ДП «Димерське лісове господарство», 

Дніпровсько-тетерівському державному лісомисливському господарству, ДП «Київська 

лісова науково-дослідна станція», суб’єктам господарювання, які мають у 

використанні лісові ресурси: 

2.8. Здійснювати заходи щодо недопущення появи та розростання стихійних 

звалищ сміття, побутових і виробничих відходів у лісах, лісозахисних смугах, торфовищах і 

на прилеглих до них територій. 

2.9. Здійснювати очищення лісових масивів від захаращень, у першу чергу, тих що 

прилягають до населених пунктів, у межах просік під повітряними лініями електропередач, 

нафто-, газо-, продуктопроводів. 

2.10. З метою попередження виникнення пожеж у природних екосистемах 

організувати проведення рейдів і патрулювань лісових масивів та роз’яснювальну роботу 

щодо недопущення спалювання залишків рослинності, сухостою та сміття. 

Термін: постійно 

 

Суб’єктам господарювання не залежно від форми власності: 

2.11. Здійснювати заходи щодо недопущення несанкціонованого розміщення 

твердих побутових відходів на відкритому ґрунті, екосистемах або на територіях 

промислових майданчиків. 

Термін: постійно 

 

Головам правлінь (керівникам виконавчих комітетів) садівничих товариств, 

які розташовані на території Вишгородського району: 

2.12. Забезпечити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед членів та 

інших осіб, які проживають на території садівничого товариства, щодо недопущення 

створення  стихійних (несанкціонованих) сміттєзвалищ, у тому числі на території сусідній з 

садовим товариством. 
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2.13. Здійснювати заходи щодо виявлення стихійних (несанкціонованих) 

сміттєзвалищ на відповідній території та забезпечення вивезення сміття на санкціоновані 

ПТП.  

Термін: негайно 
2.14. Інформувати міську (сільську, селищну раду), на адміністративній території 

якої знаходиться садівниче товариство, про здійснення відповідних заходів.  

Термін: протягом 30 днів після отримання 

витягу з цього протоколу 

Виконавчим комітетам місцевих рад Вишгородського району: 

2.15. Забезпечити передачу витягу з цього Протоколу (пп 2.12-2.14) до голів 

правлінь (керівників виконавчих комітетів) садівничих товариств, які розташовані на вашій 

адміністративній території. 

2.16. Провести роз’яснювальну роботу з керівництвом садівничих товариств щодо 

дотримання  вимог законодавства України у сфері пожежної, техногенної та санітарної 

безпеки. 

2.17. Довести до суб’єктів господарювання протокольне рішення визначене в п. 2.11. 

Термін: до 30.05.2020 року 

2.18. Інформувати Вишгородську райдержадміністрацію про результати проведених 

заходів, у тому числі садівничими товариствами. 

Термін: до 01.07.2020 року 

 

 

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 

 

 

 

В. о. секретаря комісії 

- заступник голови комісії                                                                          Сергій ДЕМ’ЯНЧУК 

 

 


