
 

     
 

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
МІСЦЕВА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

пл. Т.Г. Шевченка, буд. 1, м. Андрушівка, Житомирська область, 13401,  
тел: (04136) 94904,           факс 21606 E-mail: mis_rada@meta.ua, 

 сайт: www.andrushivka.info,  код згідно ЄДРПОУ 24706710
 

ПРОТОКОЛ № 3 
чергового засідання районної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

м. Андрушівка 31 серпня 2022 року 

Присутні: 
Демченко С.Д. – заступник голови комісії, заступник Андрушівського 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів, Желєзняков С.А. – 
відповідальний секретар комісії. 

Запрошені члени місцевої  комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій (за списком). 

Провів засідання: Демченко С.Д.– заступник голови комісії, заступник 
Андрушівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про організацію забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення в громаді. 
Доповідач: 

Радчук Ірина Юріївна – начальник Андрушівського управління ГУ 
Держпродспоживслужби в Житомирській області 

2. Про стан забезпечення населення якісною та безпечною для 
здоров’я питною водою.  

Доповідач: 
Радчук Ірина Юріївна – начальник Андрушівського управління ГУ 

Держпродспоживслужби в Житомирській області 

3. Про активізацію та підвищення ефективності проведення 
спеціальних об’єктових навчань, тренувань на території Андрушівської 
міської територіальної громади. 

Доповідач:  
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Желєзняков Сергій Анатолійович – головний спеціаліст з питань 
мобілізаційної роботи та цивільного захисту відділу організаційно-кадрового 
забезпечення Андрушівської міської ради 

(Члени комісії одноголосно затвердили порядок денний засідання) 

1. СЛУХАЛИ: Про організацію забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення в громаді. 

Доповідач: Радчук І.Ю. – начальник Андрушівського управління ГУ 
Держпродспоживслужби в Житомирській області 

ВИСТУПИЛИ:  
Демченко С.Д. – заступник Андрушівського міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів; 
Кобилінський М.В. – начальник відділу цивільного захисту 

Бердичівського РУ ГУ ДСНС України у Житомирській області. 
 

ВИРІШИЛИ: з урахуванням пропозицій та зауважень, внесених у ході 
обговорення (одноголосно): 
 

1. Рекомендувати міському голові, старостам старостинських округів: 
1) взяти під особистий контроль роботу керівників відповідних служб, 

підприємств, установ та організацій щодо забезпечення на підпорядкованій 
території санітарного та епідемічного благополуччя населення, в т.ч. щодо 
недопущення розповсюдження гострої респіраторної хвороби СОVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2; 

2) вжити в межах повноважень заходів щодо покращення якості питної 
води в централізованих та нецентралізованих джерелах водопостачання; 

3) забезпечити в межах повноважень дотримання суб’єктами 
господарської діяльності вимог законодавства під час виробництва, 
зберігання та реалізації продовольчих товарів, забезпечення населення 
питною водою та надання відповідних послуг в умовах нестабільної 
епідемічної ситуації щодо гострих кишкових інфекційних хвороб та ризиків 
завезення на територію громади особливо небезпечних захворювань; 

4) забезпечити виконання заходів щодо недопущення утворення 
несанкціонованих сміттєзвалищ на території населених пунктів, 
упорядкування полігонів твердих побутових відходів, сміттєзвалищ, 
приведення у належний санітарно-технічний стан місць відпочинку людей, 
парків, рекреаційних зон та місць масового перебування людей; 

5) забезпечити підтримання в належному санітарно-технічному стані 
лікувально- профілактичні заклади, призначені для госпіталізації хворих з 
гострими кишковими інфекціями та підозрою на особливо небезпечні 
інфекції; 

6) забезпечити в межах повноважень дотримання в місцях тимчасового 
перебування внутрішньо переміщених осіб належного санітарно-технічного 
стану приміщень, санітарно-гігієнічного і протиепідемічного режиму, в т.ч. в 
місцях приготування їжі, забезпечення ії достатньою кількістю 



 

холодильного, технологічного обладнання, гарячою та холодною водою; 
2. Відділу соціального захисту та охорони здоров’я  міської ради              

(Скрицька Н.М.): 
1) контролювати готовність лікувально-профілактичних закладів 

громади  до прийому хворих з підозрою на особливо небезпечні інфекції та 
гострі кишкові інфекції, їх лабораторного обстеження, забезпечення 
наявності достатньої кількості засобів індивідуального захисту, засобів 
діагностики та лікування тощо; 

2) забезпечити необхідні умови для дотримання санітарно-
протиепідемічного режиму в інфекційних стаціонарах та відділеннях, що 
проводять госпіталізацію хворих з підозрою на особливо небезпечні інфекції, 
в т.ч. коронавірусною хворобою СОVID-19, та з гострими кишковими 
інфекціями; 

3) у разі надходження відомостей про хворих з підозрою на особливо 
небезпечні інфекції та з гострими кишковими інфекціями, а також про 
випадки виникнення спалахів харчових отруєнь та інфекційних захворювань 
серед населення, забезпечити негайне інформування Андрушівського відділу 
ДУ «Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ 
України» та Андрушівського управління ГУ Держпродспоживслужби в 
Житомирській області. 

3. Відділу соціального захисту та охорони здоров’я міської ради              
(Скрицька Н.М.) в межах повноважень, Андрушівському відділу ДУ 
«Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ 
України»  (Радчук В.В.)  (за згодою): 

1) у повному обсязі проводити профілактичні та протиепідемічні заходи 
по ліквідації та недопущенню розповсюдження гострих кишкових інфекцій, 
особливо небезпечних інфекцій, в т.ч. коронавірусної хвороби СОVID-19; 

2) організувати проведення спеціальної підготовки медичного 
персоналу лікувально-профілактичних закладів, лабораторій з питань 
особливо-небезпечних інфекцій, в т.ч. коронавірусної хвороби СОVID-19. 

4. Андрушівському управлінню ГУ Держпродспоживслужби в 
Житомирській області (Радчук І.Ю.) (за згодою): 

1) здійснювати нагляд за об’єктами підвищеного епідемічного ризику 
по дотриманню в них вимог чинного законодавства; 

2) забезпечити в межах покладених повноважень контроль за 
дотриманням суб’єктами господарювання обмежувальних протиепідемічних 
заходів по недопущенню розповсюдження коронавірусної хвороби; 

3) при виявленні порушень санітарно-гігієнічного та протиепідемічного 
режимів на об’єктах підвищеного епідемічного ризику вживати вичерпні 
заходи по їх усуненню; 

4) забезпечити участь у проведенні санітарно-епідеміологічного 
розслідування випадків групових захворювань (спалахів) інфекційних 
хвороб, отруєнь серед населення; 

5) активізувати роз’яснювальну роботу серед населення щодо 
профілактики виникнення та розповсюдження інфекційних хвороб, харчових 
та нехарчових отруєнь. 

5. Відділенню поліцейської діяльності №1 Бердичівського відділу 



 

поліції ГУ НП в Житомирській області (Кухар В.В.) (за згодою): 
1)       вжити заходів щодо ліквідації на території населених пунктів 

стихійної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами; 
2) забезпечити контроль за виконанням протиепідемічних вимог 

щодо недопущення розповсюдження коронавірусної хвороби під час 
здійснення пасажирських перевезень. 

6. Відділу освіти, молоді та спорту міської ради (Рудюк С.О.), 
керівникам та засновникам закладів освіти громади (рекомендувати): 

1) забезпечити в закладах безперебійну подачу питної води гарантованої 
якості, організувати належний питний режим, створити необхідні умови для 
дотримання правил особистої гігієни дітьми та персоналом харчоблоків; 

2) вжити заходів щодо приведення санітарно-технічного стану закладів 
до вимог чинного законодавства; 

3) забезпечити дотримання санітарних норм та правил при 
функціонуванні харчоблоків, утриманні території та приміщень закладів; 

4) забезпечити суворе дотримання протиепідемічного режиму в 
закладах освіти, в т.ч. і протиепідемічних заходів по недопущенню 
розповсюдження коронавірусної хвороби СОVID-19. 

7. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій 
незалежно від форм власності, що здійснюють діяльність з виробництва та 
обігу харчових продуктів, в т.ч. місць тимчасового перебування внутрішньо 
переміщених осіб 

1) забезпечити безумовне дотримання вимог чинного законодавства 
щодо виробництва та реалізації безпечних та якісних харчових продуктів; 

2) виконувати вимоги чинного законодавства щодо проведення 
обов’язкового виробничого контролю готової продукції та сировини 

2. СЛУХАЛИ: Про стан забезпечення населення якісною та 
безпечною для здоров’я питною водою. 

Доповідач: Радчук І.Ю. – начальник Андрушівського управління ГУ 
Держпродспоживслужби в Житомирській області 

ВИСТУПИЛИ:  
Желєзняков С.А. – головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи 

та цивільного захисту відділу організаційно-кадрового забезпечення 
Андрушівської міської ради; 

Балюк А.М. – директор КНП «Центр ПМСД» Андрушівської міської 
ради; 

Кобилінський М.В. – начальник відділу цивільного захисту 
Бердичівського РУ ГУ ДСНС України у Житомирській області. 
 
ВИРІШИЛИ: з урахуванням пропозицій та зауважень, внесених у ході 
обговорення (одноголосно): 
 

 Рекомендувати міському голові, старостам старостинських округів, 



 

директору КП АМР «КОМСЕРВІС» (Фесюк О.В.): 
1) терміново вжити заходи щодо приведення водопроводів та джерел 

децентралізованого водопостачання в належний санітарно-технічний стан; 
2) забезпечити належне облаштування та утримання зон санітарної 

охорони водозаборів; 
3) забезпечити проведення позачергового знезараження та промивки 

водогінних мереж в населених пунктах, в яких зареєстровано невідповідність 
якості питної води гігієнічним вимогам за мікробіологічними показниками: 

4) за можливості передбачити кошти для виконання заходів щодо 
забезпечення населення якісною питною водою при формуванні міського 
бюджету на наступний рік; 

5) забезпечити проведення відомчого лабораторного контролю якості 
води в місцях централізованих водозаборів, після водоочисних споруд та з 
розподільчої мережі у відповідності до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»; 

6) забезпечити населення привозною водою у випадку її 
невідповідності гігієнічним нормативам та у випадках припинення 
централізованої подачі; 

7) вирішити питання щодо прийняття до комунальної власності 
безгосподарських водопроводів (за наявності) та забезпечувати  належне їх 
утримання; 

8) провести переоблік колодязів громадського користування, 
забезпечити своєчасну їх очистку і знезараження та проведення відомчого 
лабораторного контролю за якістю питної води: 

9) забезпечити впровадження новітніх технологій по очистці та 
знезараженню питної води: 

10) забезпечити проведення серед населення роз’яснювальної роботи 
щодо профілактики виникнення гострих кишкових інфекцій, отруєнь, що 
передаються через питну воду, а також неприпустимості використання  води 
з колодязів та каптажів для приготування дитячих сумішей. 

2. Рекомендувати суб’єктам господарювання, які реалізують питну 
воду на розлив, забезпечити дотримання регламентів очищення, 
транспортування і реалізації питної води на розлив та кратності здійснення 
відомчого лабораторного контролю за її якістю. 

3. Андрушівському управлінню Головного управління 
Держпродспоживслужби в Житомирській області (Радчук І.Ю.)(за згодою): 

 
1) забезпечити належний державний санітарно-епідеміологічний нагляд 

за дотриманням чинного законодавства суб'єктами господарювання, які 
здійснюють подачу та реалізацію населенню питної води; 

2) вживати заходи адміністративного впливу відповідно до чинного 
законодавства при виявленні порушень вимог санітарного законодавства: 

3) активізувати санітарно-освітню та роз'яснювальну роботу щодо 
профілактики інфекційних захворювань, отруєнь, які пов’язані із вживанням 
недоброякісної питної води. 



 

4. Андрушівському відділу ДУ «Житомирський обласний центр 
контролю та профілактики хвороб МОЗ України» (Радчук В.В.) (за 
згодою)забезпечити проведення моніторингу якості води відкритих водойм, 
питної води в населених пунктах громади, інформуючи про його результати 
керівників та власників підприємств, органи влади, місцевого 
самоврядування, Андрушівське управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Житомирській області. 

5. Виконавцям, зазначеним у даному протокольному рішенні, про 
виконання заходів інформувати Андрушівське управління ГУ 
Держпродспоживслужби у Житомирській області. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про активізацію та підвищення ефективності 
проведення спеціальних об’єктових навчань, тренувань на території 
Андрушівської міської територіальної громади. 

Доповідач:  
 
Желєзняков С.А. – головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи 

та цивільного захисту відділу організаційно-кадрового забезпечення 
Андрушівської міської ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

  
Балюк А.М. – директор КНП «Центр ПМСД» Андрушівської міської 

ради. 
 
ВИРІШИЛИ: з урахуванням пропозицій та зауважень, внесених у ході 
обговорення (одноголосно): 
 

1. Рекомендувати Андрушівському міському голові,  керівникам  
підприємств, установ, організацій забезпечити реалізацію план-графіків 
проведення спеціальних об’єктових навчань, тренувань у ІІ півріччі цього 
року. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного 
спеціаліста з питань мобілізаційної роботи та цивільного захисту відділу 
організаційно-кадрового забезпечення Андрушівської міської ради 
Желєзнякова С.А. 

Заступник голови комісії 

Відповідальний секретар комісії 

Сергій ДЕМЧЕНКО 

Сергій ЖЕЛЄЗНЯКОВ 
ЖЕЛЄЗНЯКОВЖЕЛЄЗН
ЯКОВ 


