
 
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 

№ 15 

м. Вишгород                                                                                        25.06.2020 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). 

2. Про стан попередження та протидії пожежам в екосистемі 

Вишгородського району. 

3. Щодо забезпечення безпеки та запобігання загибелі людей на 

водних об’єктах Вишгородського району. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Щодо здійснення на території Вишгородського району 

профілактичних і протиепідемічних заходів із запобігання поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19). 

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. 

1.2. Прийняти до уваги інформацію завідувача Вишгородського МРВЛД 

ДУ «Київський обласний лабораторний центр МОЗ України» щодо погіршення 

епідеміологічної ситуації на території Вишгородського району щодо 

розповсюдження коронавірусної хвороби (COVID-19). 

Виконавчим комітетам органів місцевого самоврядування 

Вишгородського району: 

1.3. Забезпечити недопущення здійснення стихійної торгівлі та роботи 

тимчасових ринків (виїзна торгівля) на території населених пунктів відповідних 
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рад, у тому числі щонедільного ярмарку в місті Вишгороді по вул. Шолуденка 

та роботи СТ «Ринок» (смт Димер). 

Термін: негайно 

1.4. Посилити 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 місць торгівлі. 

1.5. 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 

Вишгородському ВП ГУ НП України в Київської області, 

виконавчим комітетам органів місцевого самоврядування 

Вишгородського району, Вишгородському РУ ГУ Держпродспоживслужби 

у Київській області: 

1.6. Здійснювати інспектування території населених пунктів з метою 

припинення здійснення стихійної торгівлі, роботи тимчасових ринків (виїзна 

торгівля) та СТ «Ринок» (смт Димер). 

Термін: протягом дії карантину 

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Вишгородської районної ради, КНП «Вишгородська центральна районна 

лікарня» Вишгородської районної ради: 

1.7. З метою попередження розповсюдження гострої респіраторної 

хвороби COVID-19 здійснювати заходи щодо недопущення пацієнтів, які мають 

симптоми гострої респіраторної хвороби COVID-19 або у яких присутні 

симптоми схожі на цю інфекцію, до загальнодоступних приміщень медичних 

закладів, з врахуванням індивідуальних особливостей пацієнтів та обставин 

звернення їх до медичних закладів. 

Термін: протягом дії карантину 

Керівникам установ відпочинку людей (бази відпочинку, спортивні 

бази, готелі, дитячі табори тощо, які перебувають в управлінні суб’єктів 

господарювання незалежно від форм власності і забезпечують літній 

відпочинок людей в рекреаційних зонах Вишгородського району): 

1.8. Здійснювати діяльність установ відпочинку людей за умови 

обов'язкового дотримання протиепідемічних заходів. 

Термін: протягом дії карантину 

Виконавчим комітетам органів місцевого самоврядування 

Вишгородського району: 

1.9 Довести рішення комісії щодо роботи установ відпочинку людей до 

їх керівництва. 

Термін: негайно 
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Вишгородському ВП ГУ НП України в Київської області, 

виконавчим комітетам органів місцевого самоврядування 

Вишгородського району, Вишгородському РУ ГУ Держпродспоживслужби 

у Київській області: 

1.10.  Здійснювати інспектування установ відпочинку людей з 

метою визначення дотримання керівництвом та населенням вимог карантину. 

Термін: протягом дії карантину 

Вишгородській міській раді: 

1.11.  Розглянути можливість збільшення кількості  транспортних засобів 

на міських автобусних маршрутах загального користування. 

Термін: негайно 

2. Про стан попередження та протидії пожежам в екосистемі 

Вишгородського району. 

Виконавчим комітетам міської, селищної та сільських рад 

Вишгородського району, ДП «Вищедубечанське лісове господарство», ДП 

«Димерське лісове господарство», Дніпровсько-тетерівському державному 

лісомисливському господарству, ДП «Київська лісова науково-дослідна 

станція»: 

2.1. Забезпечити виконання заходів протипожежного захисту лісових 

масивів, лісопаркових і рекреаційних зон, заказників, заповідних територій, 

торф’яників і сільгоспугідь. 

2.2. Продовжити посилений моніторинг пожежної обстановки у 

природних екосистемах та оперативне реагування на всі випадки загорянь на 

початковому етапі їх виникнення.  

2.3. Забезпечити введення на період високого та надзвичайно високого 

класів пожежної небезпеки тимчасових обмежень на відвідування населенням 

лісових масивів і лісопаркових зон, в’їзду до них автотранспортних засобів, 

проведення лісозаготівельних та інших пожежонебезпечних робіт у лісових 

масивах, а також полювання.  

2.4. Активізувати роботу щодо забезпечення постійного моніторингу та 

профілактики пожеж та проведення серед населення району роз’яснювальної 

роботи щодо недопущення пожеж під час перебування у лісових масивах, 

лісосмугах, заплавах річок та торфовищах, сільгоспугіддях, присадибних 

ділянках. 

2.5. Посилити взаємодію з лісокористувачами та власниками земельних 

угідь і пасовищ щодо утримання їх ділянок в належному протипожежному 

стані. 

Термін: протягом 

пожежонебезпечного періоду. 

3. Щодо забезпечення безпеки та запобігання загибелі людей на 

водних об’єктах Вишгородського району. 

Виконавчим комітетам міської, селищної та сільських рад 

Вишгородського району, органам виконавчої влади, установам, 

підприємствам та організаціям Вишгородського району: 
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3.1. Забезпечити неухильне виконання Плану заходів щодо запобігання 

загибелі людей на водних об’єктах Вишгородського району в 2020 році 

(затверджено Протоколом № 1 від 20.02.2020 року). 

3.2. Забезпечити неухильне виконання вимог та положень Правил 

охорони життя людей на водних об’єктах України, затверджених наказом МНС 

України № 301 від 10.14.2017 року та постанови Кабінету Міністрів України від 

06.03.2002 року № 264 «Про затвердження порядку обліку місць масового 

відпочинку населення на водних об’єктах». 

Термін: постійно 

Виконавчим комітетам міської, селищної та сільських рад 

Вишгородського району, Вишгородського РВ ГУ ДСНС України у 

Київської області, Вишгородського ВП НП України в Київській області: 

3.3. Організувати та забезпечувати патрулювання стихійних 

(несанкціонованих) місць відпочинку на водних об’єктах із залученням 

представників громадських організацій. 

3.4. Проводити роз’яснювальну та профілактичну роботу серед 

населення, спрямовану на безпечне поводження в місцях масового відпочинку 

на водних об’єктах. 

Термін: протягом літнього періоду 

 

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 

 


