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Протокол  

позачергового засідання Вишгородської районної комісії  

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

№ 12 

м. Вишгород                                                                                        21.05.2020 року 

 

ГОЛОВУВАВ: голова комісії Олексій ДАНЧИН 

ПРИСУТНІ: члени комісії, керівництво Вишгородської районної ради 

та Вишгородської міської 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. Щодо здійснення на території Вишгородського району 

профілактичних і протиепідемічних заходів із запобігання поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19) в умовах послаблення Кабінетом 

Міністрів України карантинних заходів на загальнонаціональному рівні 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

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. Посилити, із залученням відповідних адміністративних комісій, 

інспектування 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 постанов 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 «Про 

встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, та  етапів послаблення протиепідемічних заходів»  від 20.05.2020 року 

№ 392 та прийняття, у разі необхідності, рішення щодо тимчасового обмеження 

користування відповідними територіями.  
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У разі прийняття відповідного рішення, інформувати Вишгородську 

райдержадміністрацію та Вишгородський відділ поліції ГУ НП України в 

Київської області. 

1.3. Проводити роз’яснювальну роботу з керівниками суб’єктів 

господарювання, що здійснюють діяльність з торгівлі та надання послуг 

населенню, щодо наявності у персоналу та відвідувачів засобів індивідуального 

захисту (маска, респіратор), проведення дезінфекційних заходів та забезпечення 

одночасного перебування обмеженої кількості осіб на торгівельних об’єктах. 

Термін: протягом дії карантину 

1.4. Здійснити підготовку до відкриття закладів дошкільної освіти з 

врахуванням Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 

заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19), затверджені постановою 

Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 року № 25, 

додається. 

Інформувати відділ освіти Вишгородської райдержадміністрації щодо 

закінчення підготовки до відкриття закладу дошкільної освіти. 

Термін: до прийняття рішення 

щодо початку роботи 

Відділу освіти Вишгородської райдержадміністрації, 

Вишгородському РУ ГУ Держпродспоживслужби у Київській області, 

Вишгородському міжрайонному відділу лабораторних досліджень ДУ 

«Київський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я 

України»: 

1.5. Провести комісійне обстеження підготовлених до відкриття 

закладів дошкільної освіти щодо встановлення здійснених протиепідемічних 

заходів із запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). 

Термін: до початку відновлення 

роботи відповідного закладу 

 

Виконавчому комітету Вишгородської міської ради: 

1.6. Організувати підготовку транспортних засобів, які будуть 

здійснювати місцеві автобусні перевезення на маршрутах загального 

користування № 1 та № 2, з врахуванням Тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів при перевезенні пасажирів автомобільним 

транспортом на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (СОVID-19), які затверджені постановою Головного державного 

санітарного лікаря України від 21.05.2020 року № 23, додається. 

Термін: до прийняття рішення 

щодо відновлення автобусних 

перевезень на маршрутах 

загального користування 
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Виконавчим комітетам органів місцевого самоврядування 

Вишгородського району, в населених пунктах яких знаходяться зупинки 

маршрутів загального користування: 

1.7. Провести підготовчі заходи до проведення протягом дії карантину 

щоденних дезінфекційних заходів на зупинках маршрутів загального 

користування.  

Термін: до прийняття рішення 

щодо відновлення автобусних 

перевезень на маршрутах 

загального користування 

Голові Катюжанської сільської ради Заводській Л.І.: 

1.8. Забезпечити неухильне виконання рішення Вишгородської 

районної комісії з питань ТЕБ та НС від 13.05.2020 року (Протокол № 11) щодо 

заборони здійснення стихійної торгівлі та роботи тимчасових ринків (виїзна 

торгівля) на території населених пунктів відповідних рад. 

Термін: негайно 

1.9. Спільно з представниками Вишгородського ВП ГУ НП України в 

Київської області та Вишгородського РУ ГУ Держпродспоживслужби у 

Київській області здійснювати інспектування території населених пунктів 

Катюжанської сільської ради з метою припинення здійснення стихійної торгівлі 

та роботи тимчасових ринків (виїзна торгівля). 

Термін: протягом дії карантину 

 

 

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 


