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Про внесення змін до розпорядження 
сільського голови від 22.04.2020 № 18-р/02-05
«Про додаткові заходи щодо недопущення 
поширення захворювань, спричинених
коронавірусом COVID-19, на території 
Михайлівської ОТГ» ( зі змінами, внесеними 
розпорядженням від 08.05.2020 № 20-р/02-05)

Згідно інформації розміщеної 20 травня 2020 року на офіційному сайті 
Кабінету Міністрів України (https://www.kmu.gov.ua) карантинні заходи, 
запроваджені в Україні через коронавірусну хворобу COVID - 19, будуть 
продовжені до 22 червня 2020 року. При цьому діятиме адаптивний 
карантин, тобто обмежувальні заходи будуть поступово пом’якшуватися у 
залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні. Всього буде 5 етапів 
пом’якшення карантину. 

Відповідне рішення було прийняте на засіданні Кабінету Міністрів 
України 20 травня 2020 року за ініціативи Міністерства охорони здоров’я та 
затверджено новий Порядок здійснення протиепідемічних заходів, 
пов’язаних із самоізоляцією та Порядок проведення обов’язкової обсервації 
осіб, які здійснюють перетин державного кордону.

Запропоновано встановити адаптивний карантин з 22 травня по 22 
червня 2020 року. При цьому запроваджуються ознаки епідемічної ситуації в 
регіонах, а саме: інцидентність, завантаженість ліжок у закладах охорони 
здоров’я, а також кількість ПЛР та ІФА тестів. На основі цих показників 
приймаються рішення щодо послаблення карантину. 

Враховуючи вищевикладене, відповідно до пункту 20 статті 42, пункту 
8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 
України від 07.05.2020 № 587-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров’я 
України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», 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», протоколу 
№26 засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій від 21 травня 2020 року, пункту 1 протоколу 
засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій від 18.05.2020 № 25, протоколу № 31 засідання 
районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій від 22 травня 2020 року, з метою забезпечення безпеки і здоров’я 
громадян та запобігання поширенню на території об`єднаної територіальної 
громади коронавірусної хвороби (COVID-19), з урахуванням статей 29, 30, 32 
Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» із змінами,:

1. Внести до розпорядження сільського голови від 22.04.2020    
№18-р/02-05 «Про додаткові заходи щодо недопущення поширення 
захворювань, спричинених коронавірусом COVID-19, на території 
Михайлівської ОТГ» наступні зміни:

1.1. Пункт 1 розпорядження викласти в новій редакції:
«1. Продовжити на території Михайлівської об`єднаної територіальної 

громади карантин до 22 червня 2020 року.
1.2. Доповнити розпорядження пунктами:
1.2.1. «Продовжити карантин в закладах дошкільної освіти 

Михайлівської сільської ради до 22 червня 2020 року».
1.2.2. «Рекомендувати керівникам установ, підприємств, організацій, 

ФОП, в тому числі  працівникам закладів, які здійснюють дозволені види 
діяльності, що передбачають приймання відвідувачів в офісних приміщеннях, 
торгівлі продовольчими (окрім ринків) та непродовольчими товарами, 
громадського харчування, перукарень, салонів краси незалежно від форми 
власності, що функціонують на території Михайлівської об`єднаної 
територіальної громади, забезпечити виконання вимог Закону України від 
07.05.2020 №587-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з 
метою підвищення спроможності системи охорони здоров’я України протидіяти 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» щодо проведення тестів 
методом полімеразної ланцюгової реакції на COVID-19 працівникам».

2. 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


