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РІШЕННЯ
позачергового засідання міської комісії з питань 

техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
від 28 жовтня 2021 року

1. Щодо встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки 
поширення COVID-19 та запровадження посилених протиепідемічних 
обмежень та стан захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19, 
спричинену коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2 на території Новоград- 
Волинської міської територіальної громади.

Вивчивши та взявши до уваги протокол № 41 позачергового засідання 
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій від 27 жовтня 2021 року та з урахуванням обговорення інформації з 
цього питання,

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію взяти до відома.
2. Відповідно до пункту З* 1 2 * * 5 постанови Кабінету Міністрів України від 09

грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) додатково до обмежень, передбачених 
nvHKTOM 3 цієї постанови та передбачених рішенням міської комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 22 вересня 2021 
року (протокол № 26), забезпечити з 00.00 годин 00 хвилин ЗО жовтня 2021 р. 
на території Новоград-Волинської міської територіальної громади дію заборони 
щодо:

2.1. приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 
діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім 
діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної 
доставки замовлень;

2.2. приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, крім:
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- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які торгують 
товарами на торговельних площах, не менше 60 відсотків яких призначено для 
торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами 
медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, 
друкованими засобами масової інформації, ветеринарними препаратами, 
кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу 
відвідувачів до інших товарів, представлених в асортименті зазначених суб’єктів 
господарювання;
- торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень;

провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності 
фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, 
діяльності операторів поштового зв’язку, а також медичної практики, 
ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів (без зон 
харчування), діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних 
засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, 
прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів, перукарень та 
салонів краси за попереднім записом;
- виконання робіт із збирання і заготівлі відходів;

- провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг. 
Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з 
надання телекомунікаційних послуг, здійснюється за попереднім записом;

2.3. приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

2.4. приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 
діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім:

- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які торгують 
товарами на торговельних площах, не менше 60 відсотків яких призначено для 
торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами 
медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, 
друкованими засобами масової інформації, ветеринарними препаратами, 
кормами, насінням і садивним матеріалом (квітами, рослинами), добривами, 
засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів, 
представлених в асортименті зазначених суб’єктів господарювання;
- торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень;

- провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності 
фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, 
діяльності операторів поштового зв’язку, а також медичної практики, 
ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів (без зон 
харчування), діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних 
засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, 
прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів, перукарень та 
салонів краси за попереднім записом;

- виконання робіт із збирання і заготівлі відходів;
- провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг. 

Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з 
надання телекомунікаційних послуг, здійснюється за попереднім записом;



2.5. приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних 
масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико- 
культурних заповідників, суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом 
аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки, за умови 
обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб та 
використання персоналом (крім акторів під час знімального процесу), залученим 
до виробництва аудіовізуального твору, засобів індивідуального захисту, зокрема 
респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі 
виготовлених самостійно. Діяльність суб’єктів господарювання, пов’язана з 
виробництвом аудіовізуальних творів, не є масовим заходом;

2.6. приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, відвідувачів;

2.7. проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, 
рекламних та інших) заходів, крім матчів командних ігрових видів спорту 
професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками 
таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення 
обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників, заходів з 
атестації здобувачів, заходів з оцінювання якості освіти;

2.8. діяльності ринків, крім продовольчих;

2.9. відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім здобувачів 
дошкільної освіти, учнів спеціальних закладів освіти та 1- 4 класів закладів 
загальної середньої освіти, а також крім закладів освіти, усі працівники яких 
мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; чи 
міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує 
вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами 
дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією 
охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних 
ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової 
реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена 
за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з 
використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

2.10. проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я 
планових заходів з госпіталізації, крім:

надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності 
та пологів;

надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, 
новонародженим; надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях 
закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними 
захворюваннями;

- надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;
- надання планової медичної допомоги закладами охорони здоров’я 

національного рівня, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну 
допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних 
заходів;

- проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо



внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або 
здоров’я людей;

2.11. перебування без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема 
респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі 
виготовлених самостійно:

- на територіях закладів охорони здоров’я та освіти;
- в підземних переходах;
- на зупинках громадського транспорту;
- на інших територіях загального користування у разі неможливості 

дотримання фізичної дистанції не менше 1 метра;

2.12. діяльності закладів, що надають послуги з розміщення.

Обмеження, передбачені підпунктами 2.1 - 2.8 та 2.12 цього пункту, не 
застосовуються за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів, користувачів), 
крім осіб, які не досягай 18 років, та організаторів заходу (співробітників 
закладу, ринку) негативного результату тестування на COVID-19 методом 
полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена 
коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до здійснення 
заходу (відвідування закладу, ринку), або документа, що підтверджує отримання 
повного курсу вакцинації, міжнародного, внутрішнього сертифіката або 
іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією 
дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені 
сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до 
переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний 
результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання 
особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою 
Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням 
мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

Строк: на час дії карантинних обмежень.

3. Про організацію роботи підприємств, закладів та установ на території 
Новоград-Волинської міської територіальної громади.

Керівникам закладів дошкільної освіти здійснювати освітній процес в 
очному форматі з дотриманням протиепідемічних вимог.

Керівникам закладів загальної середньої освіти:

здійснювати освітній процес в очному форматі з дотриманням 
протиепідемічних вимог для учнів початкових класів;

організовувати освітній процес в очному форматі з дотриманням 
протиепідемічних вимог для учнів 5-11 класів за умови, якщо 100% працівників 
отримали два щеплення проти COVID-19 або мають висновки: про перенесену 
хворобу (180 днів), про абсолютні протипоказання до проведення 
профілактичних щеплень, відповідно до Переліку медичних протипоказань та



застережень до проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 
1161/19899 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11 
жовтня 2019 року № 2070), ПЛР-тест чи експрес-тест на COVID-19 (кожні 72 
год).

Керівникам закладів позашкільної освіти:

здійснювати освітній процес в очному форматі з дотриманням 
протиепідемічних вимог за умови, якщо 100% працівників отримали два 
щеплення проти COVID-19 або мають висновки: про перенесену хворобу (180 
днів), про абсолютні протипоказання до проведення профілактичних щеплень, 
відповідно до Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення 
профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я 
України від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 10 жовтня 2011 року за № 1161/19899 (у редакції наказу Міністерства 
охорони здоров’я України від 11 жовтня 2019 року № 2070), ПЛР-тест чи 
експрес-тест на COVID-19 (кожні 72 год).

Керівникам закладів професійно-технічної, фахової передвищої освіти 
продовжити організацію освітнього процесу з використанням технологій 
дистанційного навчання відповідно до листа МОН від 21.10.2021 № 1/9-558.

Керівнику ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою 
здійснювати освітній процес відповідно до вимог «червоного» рівня епідемічної 
небезпеки.

Керівникам установ (ІРЦ, ЦПРПП):

організовувати роботу установ у штатному режимі з дотриманням 
протиепідемічних вимог;

масові заходи проводити відповідно до постанови Головного 
санітарного лікаря України від 19.10.2021 №18 «Про затвердження 
протиепідемічних заходів під час проведення масових заходів (крім спортивних) 
на період карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби COVID- 
19».

Керівникам закладів освіти:
дотримуватись протиепідемічних правил відповідно до постанови 

Головного санітарного лікаря України від 06.09.2021 №10 «Про затвердження 
протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку із 
поширенням коронавірусної хвороби».

організовувати освітній процес у закладі з 08.11.2021 відповідно до 
постанови КМУ від 20 жовтня 2021 р. № 1096 (пункту 19 зі змінами).



Продовжити навчально-тренувальний процес в дитячо-юнацькій 
спортивній школі імені В.П.Єрмакова управління у справах сім’ї, молоді 
фізичної культури та спорту Новоград-Волинської міської ради, ДЮКФП 
відповідного «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19, 
дотримуючись Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 
заходів в деяких закладах фізичної культури та спорту на період карантину у 
зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

Строк: на час дії карантинних обмежень.

Начальнику відділу економічного планування та підприємницької 
діяльності міської ради:

- долучитися до інформаційної кампанії з питань вакцинації серед 
представників бізнесу, які здійснюють господарську діяльність на території 
Новоград-Волинської міської територіальної громади;

- залучити до контролю за дотриманням діючих карантинних обмежень 
«червоного» рівня епідемічної небезпеки в громадському транспорті членів 
комісії з питань контролю за станом пасажирських перевезень;

рекомендувати перевізникам забезпечити виділення додаткових 
транспортних засобів з метою зменшення скупчення осіб у громадському 
транспорті у години пікового навантаження.

затвердити рекомендації з провадження господарської діяльності закладам 
торгівлі, громадського харчування та побуту на період введеної «червоної зони».

Строк: на час дії карантинних обмежень.

Начальнику відділу інформації та зв’язків з громадськістю міської ради, 
керівникам управлінь та відділів міської ради провести широке інформування 
та роз’яснювальну роботу серед населення через засоби масової інформації, 
соціальні та інші канали інформації щодо встановленого «червоного» рівня 
епідемічної небезпеки та роз’яснення щодо запроваджених обмежувальних 
протиепідемічних заходів на території міської територіальної громади.

Строк: з 28 жовтня 2021 року.

4. Про організацію контролю за дотриманням карантинних обмежень 
«червоної» зони на території Новоград-Волинської міської територіальної 
громади.

Продовжити роботи мобільних 'груп з питань запобігання занесенню і 
поширенню COVID-19 серед населення Новоград-Волинської міської 
територіальної громади із залученням представників Новоград-Волинського 
відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській 
області та Новоград-Волинського районного управління Головного управління



Держпродспоживслужби в Житомирській області.

Строк: на час дії карантинних обмежень.

5. Про відсторонення від роботи (виконання робіт) працівників, 
обов’язковість профілактичних щеплень проти COVID-19 яких визначена 
переліком та які відмовляються або ухиляються від проведення таких 
обов’язкових профілактичних щеплень проти COVID-19.

Начальникам управлінь освіти та науки , культури та туризму, у 
справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради забезпечити:

- контроль за проведенням обов’язкових профілактичних щеплень проти 
COVID-19 працівниками, обов’язковість профілактичних щеплень яких 
передбачена переліком професій, виробництв та організацій, працівники яких 
підлягають обов’язковим профілактичним щепленням, затвердженим наказом 
Міністерства охорони здоров’я від 4 жовтня 2021 р. № 2153 (далі - перелік);

- відсторонення від роботи (виконання робіт) працівників, обов’язковість 
профілактичних щеплень проти COVID-19 яких визначена переліком та які 
відмовляються або ухиляються від проведення таких обов’язкових 
профілактичних щеплень проти COVID-19 відповідно до статті 46 Кодексу 
законів про працю України, частини другої статті 12 Закону України “Про захист 
населення від інфекційних хвороб” та частини третьої статті 5 Закону України 
“Про державну службу”, крім тих, які мають абсолютні протипоказання до 
проведення таких профілактичних щеплень проти COVID-19 та надали медичний 
висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти COVID-19, виданий 
закладом охорони здоров’я;

- взяття до відома, що:

на час такого відсторонення оплата праці працівників здійснюється з 
урахуванням частини першої статті 94 Кодексу законів про працю 
України, частини першої статті 1 Закону України “Про оплату праці” та частини 
третьої статті 5 Закону України “Про державну службу”;

відсторонення працівників здійснюється шляхом видання наказу або 
розпорядження керівника підприємства, установи, організації з обов’язковим 
доведенням його до відома особам, які відсторонюються;

строк відсторонення встановлюється до усунення причин, що його зумовили.

Строк: з 08 листопада 2021 року.

на період дії карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 
COVID-19 територією Новоград-Волинської міської територіальної громади у 
своїй діяльності дотримуватися рекомендацій щодо організації протиепідемічних 
заходів, затверджених постановами Головного державного санітарного лікаря 
України.

Строк: на час дії карантинних обмежень.



Відповідно до рішення виконавчого комітету Новоград-Волинської міської 
ради від 16 грудня 2020 року № 37 «Про міську комісію з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» рішення комісії, прийняті в межах 
ії повноважень, є обов’язковими для виконання органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 
організаціями, розташованими на території Новоград-Волинської міської 
територіальної громади.

Голова комісії, 
міський голова М.ГІ.Боровець



Рекомендації 

з провадження господарської діяльності закладам торгівлі, громадського 
харчування та побуту на період введеної «червоної зони»

Роботу закладів торгівлі, громадського харчування та побуту Новоград- 
Волинської міської територіальної громади в «червоній зоні» дозволено при 
виконанні наступних умов:

- дотримання маскового режиму персоналу та відвідувачів;
- 100% обслуговуючого персоналу має «зелений» COVlD-сертифікат (довідка 

або негативний тест); і
- адмінстрація веде щоденний журнал присутніх на роботі (крім працівників 

орендарів) з вказанням документу, що дозволяє працювати в червоній зоні;
- адміністрація контролює допуск тільки тих представників орендарів, що 

мають «зелений» COVlD-сертифікат (або довідка або негативний тест), проводить 
температурний скринінг;

- адміністрація розміщує на вхідних групах інформацію про правила та 
вимоги до відвідувачів в червоній зоні;

- центри вакцинації в ТРЦ продовжуть працювати з дотриманням маскового 
режиму та дотримання дистанції;

- на входах розміщувати правила та вимоги до роботи в червоній зоні, 
наносити розмітку про дотримання дистанції, забезпечити наявність антисептика;

при перевірці відповідними службами, власник/адміністратор закладу 
повинен надати журнал щодо переліку персоналу, що працює в даний момент, та 
відповідну інформацію щодо наявності одного з документів, що дають доступ до 
роботи.


