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  Про тимчасове зупинення роботи об’єктів 

загального користування, розташованих  

на території Деражнянської міської ради,  

з метою попередження розповсюдження 

захворюваності на гостру респіраторну 

інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19 

 

Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до Указу Президента України від 13 березня 2020 року 

№87/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 

березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної 

безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби CОVID – 19, 

спричиненої коронавірусом SARS – CoV-2», Постанови Кабінету міністрів 

України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на 

території України коронавірусу CОVID – 19, розпорядженням голови 

Хмельницької ОДА від 11.03.2020 р №244/2020 – р «Про запобігання 

поширенню коронавірусу CОVID – 19 на території Хмельницької області», на 

виконання Протоколу позачергового засідання обласної комісії з питань 

техногенно – екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій №3 від 12 березня 

2020 року, з метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру 

респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом CОVID-19: 

 

1. Призупинити особисті прийоми громадян посадовцями міської ради. 

2. Перевести пленарні засідання сесій міської ради та засідання 

виконавчого комітету в телефонний режим. 

3. Максимально перевести здійснювану працівниками роботу на віддалений 

доступ із застосуванням електронних комунікацій і технологій. 

4. Передбачити режим регулярного провітрювання службових приміщень 

та кабінетів, ретельно проводити профілактичні заходи. 

5. Заборонити масові заходи за участю більше 10 осіб, включно з 
обрядами та церемоніями. 



6. Керівникам підприємств забезпечити безперебійну роботу 
продуктових магазинів, магазинів побутових товарів, АЗС, аптек, 
банківських установ, страхових компаній, усіх підприємств критичної 
інфраструктури державної та комунальної власності й вантажного 
транспорту. 

7. Заборонити приймати відвідувачів закладам харчування, розваг і послуг, 

заклади харчування зможуть продовжити роботу з приготування їжі, 

доставку якої громадяни зможуть замовити додому. 

8. Міські перевезення здійснювати у режимі: до 10 осіб – у маршрутних 

таксі й таксі і до 20 осіб – у автобусах. 

9. Попередити керівників закладів, установ, організацій, підприємств 

незалежно від форми власності та підпорядкування, а також інших 

суб’єктів підприємницької діяльності про персональну відповідальність 

за невиконання вимог Кабміну щодо карантинних обмежувальних 

заходів.  

10. Секретарю міської ради Сидорук В. А. забезпечити оперативне 

інформування та висвітлення інформації про тимчасове зупинення 

роботи об’єктів загального користування, розташованих на території 

Деражнянської міської ради з метою попередження розповсюдження 

захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену 

коронавірусом CОVID – 19, із залученням електронних та друкованих 

засобів масової інформації. 

11.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                                                Андрій КОВПАК 
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