
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

КАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

22.04.2020                                     Михайлівка                               № 18 - р/02 - 05 

 

Про додаткові заходи щодо недопущення  

поширення захворювань, спричинених 

коронавірусом COVID-19, на території  

Михайлівської ОТГ 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», згідно змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», внесені постановою Кабінету 

Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 291, зокрема щодо перенесення 

карантину до 11 травня 2020 року, відповідно до статті 75 Кодексу 

цивільного захисту України, постанови Державного санітарного лікаря 

України від 21.04.2020 № 11 «Щодо протидії поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID – 19) в поминальні дні», розпорядження керівника робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня № 27 від 

21.04.2020 «Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID – 

19)», протоколу № 23 засідання районної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 22 квітня 2020 року, з 

метою недопущення поширення на території об`єднаної територіальної 

громади захворювань на коронавірус COVID – 19 та щодо протидії 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID – 19) в місцях перебування 

масового скупчення людей: 

1. Продовжити на території Михайлівської об`єднаної територіальної 

громади карантин до 11 травня 2020 року. 

2. Закрити для відвідування кладовища, крім випадків здійснення 

поховання померлого, за умови проведення ритуальних обрядів з 

дотриманням протиепідемічних правил, зокрема, участі не більше ніж 10 

осіб та забезпечення відстані між присутніми менше ніж 1,5 метри.  

 



3. Встановити, що поховання померлих від коронавірусної хвороби 

(COVID – 19) здійснюється із дотриманням наступних вимог: 

а) тіла померлих мають бути оброблені дезінфекційним хлорвмісним 

розчином та поміщенні у непроникний герметичний пакет – мішок; 

б) поховання тіла здійснюється у щільно закритій труні; 

в) при здійсненні поховання померлого дозволяється перебування 

одночасно у приміщенні не більше, як 1 особа на 10 квадратних метрів та 

забезпечити відстань між ними не менше ніж 1,5 м; 

г) здійснювати облік осіб, які були присутні під час поховання із 

зазначенням дати і часу перебування: прізвище, ім’я, по – батькові, адреси 

проживання, контактні номери телефонів.  

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою та 

покладаю на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих 

органів Матроса О.В. 

 

 

Сільський голова                                                                     Василь Максименко 
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