
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 

МІСЦЕВОГО РІВНЯ 

23.04.2020                                                                                                            № 6  

Щодо вжиття додаткових заходів протидії  

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)  

в поминальні дні на території міста.   
 

Керуючись Кодексом цивільного захисту України, постановою Кабінету 

Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (зі змінами), постановою Державного 

санітарного лікаря України від 21.04.2020 № 11 «Щодо протидії поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19) в поминальні дні», з урахуванням статей 

29, 30, 32 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» із 

змінами, за результатами наради членів Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 15 квітня 2020 року № 16311/0/1-

20, рішення регіональної комісії з питань ТЕБ та НС від 23.04.2020 № 20 та з 

метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в місцях 

перебування масового скупчення людей, керуючись  ст. 59 «Про місцеве 

самоврядування  в Україні», - 

1. Тимчасово,  з 13 год. 00 хв. 25 квітня до 6 год. 00 хв. 27 квітня 2020 

року, обмежити перебування громадян  в громадських місцях, відвідування 

кладовищ, окремих поховань, крім випадків здійснення поховання померлого, 

за умови проведення ритуальних обрядів з дотриманням протиепідемічних 

правил, зокрема, участі не більше 10 осіб  та забезпечення відстані між 

присутніми не менше ніж 1,5-2 метри.  

2. Відділу внутрішньої політики (Дикий В.М.), відділу організаційного 

забезпечення, контролю та кадрової роботи (Левченко В.А.) виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради,  забезпечити висвітлення в засобах масової 

інформації правил поведінки під час карантинних заходів у зв’язку із 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 



коронавірусом SARS-CoV-2, а також про заходи, які вживаються органами 

влади для мінімізації її наслідків. 

3. Золотоніському відділу поліції ГУНП України в Черкаській області 

(Охріменку О.В.) : 

3.1. Посилити контроль за дотриманням у період святкових та вихідних 

днів підприємствами, установами, організаціями та населенням обмежувальних 

заходів з протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; 

3.2. Посилити контроль щодо пересування та перебування громадян                        

в громадських місцях у період з 13 год. 00 хв. 25 квітня до 6 год. 00 хв.                  

27 квітня 2020 року; 

3.3. Переглянути маршрути патрулювання, кількість патрульних нарядів               

та інтенсивність патрулювань біля кладовищ та місць окремих поховань; 

3.4. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи щодо дотримання 

карантинних заходів, спрямованих на запобігання розповсюдженню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.   

 

Перший заступник міського голови,  

керівник робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації                                                                      О.М. МАСЛО 


