
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

 

12.11.2021                                         Михайлівка                             № 45-р/02-07 

 

 

Про створення робочої групи з моніторингу  

дотримання обмежувальних протиепідемічних заходів 

на території Михайлівської сільської ради 

 

Відповідно до статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статті 29 Закону України „Про захист населення від інфекційних 

хвороб”, постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 „Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2” зі 

змінами, пункту 8 рішення протоколу № 24 від 09.11.2021 засідання регіональної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі 

ТЕБ та НС) Черкаської обласної державної адміністрації, пункту 6 рішення 

протоколу № 26 від 10.11.2021 засідання комісії ТЕБ та НС Черкаської районної 

державної адміністрації, розпорядження  керівника робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації місцевого рівня Черкаської районної державної 

адміністрації від 12.11.2021 № 4 „Щодо створення робочої групи з моніторингу 

дотримання обмежувальних протиепідемічних заходів”, пункту 4 рішення 

протоколу № 10 від 12.11.2021 засідання комісії ТЕБ та НС Михайлівської 

сільської ради та з метою моніторингу дотримання обмежувальних 

протиепідемічних заходів, передбачених для „червоного” рівня епіднебезпеки 

поширення гострої респіраторної хвороби СОVID-19, 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

1. Утворити робочу групу Михайлівської сільської ради щодо 

моніторингу дотримання обмежувальних протиепідемічних заходів, 

передбачених для „червоного” рівня епіднебезпеки поширення гострої 

респіраторної хвороби СОVID-19 (далі – робоча група). 

 



2. Затвердити склад робочої групи згідно з додатком. 

 

3. Робочій групі забезпечити: 

моніторинг дотримання обмежувальних протиепідемічних заходів, 

передбачених для „червоного” рівня епіднебезпеки поширення гострої 

респіраторної хвороби СОVID-19, зокрема щодо контролю наявності 

документів, а саме:  

негативного результату тестування на СОVID-19 методом полімеразної 

ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу 

SARS-СоV-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 СОVID-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. 

4. Керівнику робочої групи (Бордюгу О.О.) про проведену роботу 

щоп’ятниці, на період „червоного” рівня епідемічної небезпеки, інформувати 

районну (0472 64 75 87, rda213@ukr.net) та регіональну комісії з питань ТЕБ та 

НС (0472 63 47 77). 

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                        Тарас ПЛУЖНИК 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

                         Розпорядження   

                         від 12.11.2021 № 45-р/02-07 

          

Робоча група  

Михайлівської сільської ради щодо моніторингу дотримання 

обмежувальних протиепідемічних заходів,  

передбачених для „червоного” рівня епіднебезпеки  

поширення гострої респіраторної хвороби СОVID-19 

 

БОРДЮГ 

Олег Олександрович 

- 

 

заступник Михайлівського сільського голови з 

питань діяльності виконавчих органів, 

керівник робочої групи; 

ДЯЧЕНКО  

Мирослава Вікторівна 

- 

 

провідний спеціаліст юридичного відділу 

виконавчого комітету сільської ради, секретар 

робочої групи 

 

Члени робочої групи: 

 

ВАСИЛЕНКО 

Тетяна Марківна 

 

- начальник Кам’янського управління 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в Черкаській області 

(за згодою); 

БОЛУЧЕВСЬКИЙ 

Олександр Іванович 

- завідувач Кам’янського відділення 

Черкаського районного відділу Державної 

установи «Черкаський обласний центр 

контролю та профілактики хвороб 

Міністерства охорони здоров’я України» (за 

згодою); 

ДАВИДЕНКО 

Юрій Олексійович 

- староста старостинського округу № 1; 

ЗЕЛЕНА 

Ірина Костянтинівна 

- староста старостинського округу № 2; 

КОРЕЦЬКА 

Наталія Павлівна 

- староста старостинського округу № 3; 

РОМАШИНА 

Віктор Васильович 

- інженер з охорони праці сільської ради; 

СІЧКАР 

Віталій Григорович 

- старший дільничний офіцер поліції сектору 

поліцейської діяльності № 2 відділення поліції 

№ 2 Черкаського районного управління поліції 

Головного управління Національної поліції в 

Черкаській області (далі - СПД № 2 ВП № 2 

ЧРУП ГУНП в Черкаській області); 

 

Керуюча справами (секретар) виконавчого  

комітету Михайлівської сільської ради                        Валентина ДАНІЛЕНКО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
	1. Утворити робочу групу Михайлівської сільської ради щодо моніторингу дотримання обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для „червоного” рівня епіднебезпеки поширення гострої респіраторної хвороби СОVID-19 (далі – робоча група).

