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 Відповідно до пункту 20 статті 42, пункту 8 статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст. 29 Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб», статей 75, 76 Кодексу цивільного захисту 

України, пунктів 39, 40 «Положення про єдину державну систему цивільного 

захисту» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

09.01.2014 № 11, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 

«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID – 

19» зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 

16.03.2020 № 215, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 

26.12.2014 № 1406 «Про затвердження Положення про штаб з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації та Видів оперативно – технічної і звітної 

документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.01.2015 за № 47/26492, 

протоколу № 5 позачергового засідання Державної комісії з питань 

техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 25 березня 

2020 року, з метою забезпечення безпосередньої організації заходів з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в об`єднаній територіальній 

громаді: 

 

1. Відповідно до рішення позачергового засідання Державної комісії з 

питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від                   

25 березня 2020 року продовжити дію карантину на території об’єднаної 

територіальної громади до 24 квітня 2020 року. 

2. Керівникам підприємств, установ та організацій, незалежно від форм 

власності забезпечити провадження заходів щодо: 



1) проведення дезінфекційних заходів у жилих, виробничих, 

навчальних, санітарно – побутових та інших приміщеннях, будівлях і 

спорудах; 

2) надання допомоги особам з інвалідністю, особам похилого віку та 

іншим мало захищеним верствам населення щодо отримання ними пенсій, 

оплати комунальних послуг, доставки продуктів харчування та предметів 

першої необхідності з метою зниження ризику їх зараження із залученням 

працівників соціальних служб; 

3) доведення до населення рекомендацій щодо обмеження пересування 

громадян на власному автомобільному транспорті між населеними пунктами, 

районами та регіонами України. 

3. Рекомендувати суб’єктам господарювання у сфері роздрібної 

торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими 

засобами та виробами медичного призначення, засобами зв’язку, 

провадження банківської та страхової діяльності запровадити режим роботи з 

розрахунку один відвідувач на 10 кв. метрів площі торгівельного 

(операційного) залу за умови дотримання дистанції між ними не менше як 1,5 

метра із встановленням спеціальних позначок. 

4. Організовувати, із залученням працівників Кам’янського відділення 

поліції Смілянського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області 

обстеження на коронавірусну інфекцію методом ПЛР осіб, які перебувають 

на самоізоляції після повернення з –за кордону, хворих на пневмонію, грип, 

ГРВІ, контактних осіб з хворими на коронавірусну інфекцію.  

5. В разі недотримання виконання вимог карантину осіб, які 

перебувають на самоізоляції після повернення з – за кордону, повідомляти 

Кам’янське відділення поліції Смілянського відділу поліції ГУНП України в 

Черкаській області про притягнення таких осіб до відповідальності 

(адміністративної або кримінальної) згідно чинного законодавства. 

6. Суб’єктам господарювання у сфері роздрібної торгівлі продуктами 

харчування: 

1) встановити режим роботи в період карантину в закладах торгівлі  з 

06.00 до 19.00 години; 

2) забезпечити проведення поточної дезінфекції приміщень та 

реалізації продуктів харчування в фасованому та ізольованому вигляді. На 

входах, виходах і в місцях розрахунку провести маркування (позначення) 

місць перебування відвідувачів для забезпечення дотримання ними 

безпечних (санітарних) відстаней. 

 7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Сільський голова                                                                     Василь Максименко 

 

 

 


