
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

КАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

16.03.2020                                     Михайлівка                               № 11 - р/02 - 05 

 

Про заходи щодо запобігання поширенню 

на території Михайлівської об`єднаної 

територіальної громади коронавірусу 

COVID - 19 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання вимог постанови 

Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання 

поширенню на території України коронавірусу COVID – 19», протоколу № 9 

засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій від 16 березня 2020 року, з метою недопущення 

поширення на території об`єднаної територіальної громади захворювань на 

коронавірус COVID – 19: 

1. Заборонити торгівлю харчовими продуктами на стихійних ринках, 

інших місцях неузаконеної торгівлі. 

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

власності: 

переглянути режим функціонування та тимчасово, з 17.03.2020 року, 

зупинити роботу закладів торгівлі непродовольчими товарами, бібліотек, 

барів, клубів, будинків культури, кафе, закладів громадського харчування та 

інших об’єктів з масовим перебуванням людей, до скасування 

обмежувальних заходів, за виключенням продуктових магазинів, аптек, АЗС 

та банків; 

посилити режим дезінфекції зазначених закладів; 

розглянути можливість запровадження віддалених робочих місць та 

надання відпусток працівникам на період карантину. 

3. Керівникам закладів торгівлі, громадського харчування, інших 

соціально важливих об’єктів забезпечити дотримання вимог законодавства у 

сфері безпечності харчових продуктів, санітарного законодавства, зокрема, 

щодо умов зберігання, реалізації харчової продукції, створення умов для 

дотримання особистої гігієни персоналом (наявність достатньої кількості 



масок, рукавичок з урахуванням їх зміни, миючих та дезінфікуючих засобів, 

шкірних антисептиків) та відвідувачами тощо. 

4. Соціальним робітникам Кам`янського відділення територіального 

центру соціального обслуговування взяти під особливий контроль: 

роботу з одинокими людьми похилого віку, забезпечивши їх 

соціальний супровід; 

одиноких громадян похилого віку, які потребують соціального захисту 

(забезпечення продуктами харчування першої необхідності, медикаментами 

та засобами гігієни).  

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого 

заступника сільського голови Швець В.В. та заступника сільського голови з 

питань діяльності виконавчих органів Матроса О.В. 

 

 

Сільський голова                                                                     Василь Максименко 
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