
ПРОТОКОЛ № 6
позачергового засідання міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

14 лютого 2019 року м. Житомир

Головував: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради, перший заступник голови комісії Кондратюк С.М.

Присутні: члени комісії (за списком).

Порядок денний:
Питання 1. Про епідемічну ситуацію щодо захворюваності населення 

міста Житомира на гострі респіраторні вірусні інфекції/грип та кір станом 
на 14 лютого 2019 року.

Доповідач -  начальник управління охорони здоров’я міської ради 
Місюрова Марія Олександрівна.

Співдоповідач -  директор департаменту освіти міської ради Арендарчук 
Валентин Васильович.

Запрошені:
1. Краснопір Вікторія Валентинівна -  заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради.

Питання 2. Про необхідність термінового вжиття заходів з 
упередження можливості виникнення надзвичайних ситуацій на міському 
полігоні твердих побутових відходів.

Доповідач - директор комунального підприємства «Автотранспортне 
підприємство 0628» міської ради Колесник Сергій Володимирович.

СЛУХАЛИ:
Інформацію начальника управління охорони здоров’я міської ради 

Місюрової М.О. та директора департаменту освіти міської ради 
Арендарчука В.В. про епідемічну ситуацію щодо захворюваності населення 
міста Житомира на гострі респіраторні вірусні інфекцїї/грип та кір (далі ГРВІ/ 
грип та кір) станом на 14 лютого 2019 року.

Інтенсивність епідемічного процесу грипу та ГРВІ серед населення 
м. Житомира станом на 14 лютого 2019 р. оцінюється як низька.

Завдяки введеним обмежувальним заходам рівень захворюваності грипу 
та ГРВІ знизився порівняно з епідемічним порогом на 2,8% і становить 690,1 на 
100 тис. населення при пороговому рівні 709,1.

Відмічається зниження захворюваності серед дорослих порівняно з 
минулим тижнем на 78 випадків, серед дітей має місце зниження на 502 
випадки, серед учнів навчальних закладів кількість захворювань зменшилось на 
174 випадки (-27,9%).

Водночас залишається неблагополучною, складною і напруженою 
епідемічна ситуація щодо захворюваності населення на кір.



За минулий тиждень (з 08.02.19р. по 14.02.19р.) у м. Житомирі 
зареєстровано 13 випадків захворювання на кір, з них 6 дорослих (46,2%) та 7 
дітей (53,8%).

Всього за період з 1 січня по 14 лютого 2019 року у м. Житомирі 
зареєстровано 128 випадків захворювання на кір, з них 50 дорослих (39%) та 78 
дітей (61%).

Захворювання були зареєстровані в 20 організованих колективах:
ДНЗ № 27, 49, 57, 73, ЗОШ № 21, 27, 30, 32, 3 «Сяйво», ліцей при ЖДТУ, 

автодорожній коледж, приватний садочок «Щасливчик» -  по одному випадку, 
ДНЗ № 32, ЗОШ № 23, 24, 26 -  по два випадки, НВК № 11-10  випадків.

У навчально-виховному комплексі № 11 за адресою: вул. Західна, буд. 110, 
м. Житомир зареєстровано спалах кору.

Станом на 14 лютого 2019 року в даному закладі зареєстровано 10 
випадків захворювання: серед учнів 2-4 класів (7 випадків) та 3 випадки у дітей, 
які відвідують молодшу групу.

Основна кількість захворілих дітей не щеплені або мають одну дозу 
вакцинації.

У комунальному підприємстві «Дитяча лікарня імені В.Й. Башека» 
Житомирської міської ради на стаціонарному лікуванні знаходиться 1 дитина, 
хвора на кір.

Кількість контактних дітей, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, 
складає 9 чол.

ВИСТУПИЛИ:
1. Краснопір В.В. - заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради.
2. Кондратюк С.М. - заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, перший заступник голови комісії.
3. Бойченко Я.І. - головний спеціаліст управління 

Держпродспоживслужби у м. Житомирі.

У зв’язку із зменшенням рівня захворюваності серед населення міста 
Житомира на грип та ГРВІ, враховуючи неблагополучну, складну і напружену 
епідемічну ситуацію щодо захворюваності населення на кір, з метою 
попередження подальшого розповсюдження кору, збільшення прошарку 
охоплених імунізацією дітей та на підставі Закону України «Про захист 
населення від інфекційних захворювань», з урахуванням інформації та 
обговорення комісією вирішено:

1. Інформацію начальника управління охорони здоров’я міської ради 
Місюрової М.О. та директора департаменту освіти міської ради 
Арендарчука В.В. про епідемічну ситуацію щодо захворюваності серед 
населення міста Житомира на ГРВІ/грип та кір станом на 14 лютого 2019 року 
прийняти до відома.

2. Департаменту освіти Житомирської міської ради (Арендарчук В.В.) 
підготувати розпорядження міського голови про відновлення освітнього



процесу у міських закладах загальної середньої освіти всіх типів та форм 
власності, Вересівській загальноосвітній школі І-ІИ ступенів Житомирського 
району Житомирської області, закладах позашкільної освіти (дитячо-юнацьких 
спортивних школах, Центрі творчості дітей і молоді, Міському центрі науково- 
технічної творчості учнівської молоді, Школі юних десантників, Школі 
хореографічного мистецтва «Сонечко»), закладах професійно-технічної освіти 
міста Житомира, Міському культурно-спортивному центрі Житомирської 
міської ради, комунальних початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 
закладах, музичних та художній школах м. Житомира, у 1-4 класах навчально- 
виховних комплексів м. Житомира з 18 лютого 2019 року.

Строк -  невідкладно

3. Керівникам виконавчих органів міської ради, міських закладів охорони 
здоров’я, освіти, культури, спортивних та розважальних закладів продовжити 
виконання заходів, затверджених рішенням міської комісії з питань ТЕБ та НС 
від 28 січня 2019 року та визначених у Комплексному Плані проведення 
санітарно-протиепідемічних заходів у передепідемічний період та період 
епідемічного підйому захворюваності на ГРВІ та грип серед населення міста 
Житомира на епідсезон 2019-2020 років.

Строк -  на період епідемічного підйому захворюваності

4. Житомирському міськрайонному відділу ДУ «Житомирський обласний 
лабораторний центр МОЗ України» (Киричук І.М.):

4.1 Продовжити моніторинг епідемічної ситуації в місті Житомирі.
Строк -  на період епідемічного підйому захворюваності

4.2 При ускладненні епідемічної ситуації щодо захворюваності на 
ГРВІ/грип та кір інформувати міську комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій.

Строк -  при ускладненні епідемічної ситуації

5. Департаменту освіти міської ради (Арендарчук В.В.), управлінню 
охорони здоров’я міської ради (Місюрова М.О.), комунальному підприємству 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» міської ради (Дідик І.В.):

5.1. Продовжити роботу щодо вакцинації дітей проти кору (у всіх 
навчальних закладах постійно уточнювати списки дітей, які потребують 
вакцинації /ревакцинації проти кору, проводити роз’яснювальну роботу серед 
батьків і дітей щодо необхідності вакцинації/ревакцинації проти кору і 
направляти їх до амбулаторій комунального підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Житомирської міської ради).

Строк -  постійно

5.2. При подальшому ускладненні епідемічної ситуації щодо 
захворюваності на кір (збільшенні кількості спалахів кору) передбачити 
розгортання тимчасових пунктів вакцинації на базі навчальних закладів силами



мобільних бригад лікарів для проведення імунізації. Для ефективної роботи 
тимчасових пунктів вакцинації підготувати списки дітей, які потребують 
вакцинації і дозволи батьків на проведення вакцинації.

Строк — при збільшенні кількості спалахів кору

6. Управлінню по зв’язках з громадськістю міської ради (Ахмедова О.В.) 
продовжити широку роз’яснювальну роботу серед населення міста Житомира 
щодо необхідності вакцинації проти кору та інших керованих інфекцій.

Строк -  постійно

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Краснопір В.В.

2. СЛУХАЛИ:
Інформацію директора комунального підприємства «Автотранспортне 

підприємство 0628» міської ради Колесника С.В. про ситуацію на міському 
полігоні твердих побутових відходів.

З урахуванням інформації та обговорення комісією вирішено:

1. Інформацію директора комунального підприємства «Автотранспортне 
підприємство 0628» міської ради Колесника С.В. про ситуацію на міському 
полігоні твердих побутових відходів прийняти до відома.

2. Зобов’язати управління житлового господарства міської ради 
(Мостович Ю.О.) спільно з КП «Автотранспортне підприємство 0628» міської 
ради (Колесник С.В.) підготувати матеріали щодо необхідності виділення 
коштів з резервного фонду у відповідності з вимогами постанови Кабінету 
Міністрів України від 29.03.2019р. № 415 «Про затвердження Порядку 
використання коштів резервного фонду бюджету» та надати на розгляд до 
департаменту бюджету та фінансів міської ради, департаменту економіки 
міської ради та міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій.

Строк -  до 19 лютого 2019 року

Заступник міського голови з питі 
діяльності виконавчих орган: 
перший заступник голови кдаіф

Відповідальний секретар ком?єц£\

.ратюк

С.Ж. Будішевський


