ХОДОСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Києво-Святошинського району Київської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 02.04.2020

№ 14-А
с. Ходосівка

«Про створення штабу з ліквідації наслідків
медико-біологічної надзвичайної ситуації природнього характеру
регіонального рівня на території села Ходосівка
Києво-Святошинського району Київської області»
Відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних
хвороб», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою реагування на поширення на території України гострої
респіраторної хвороби
коронавірусу СОУГО-19, спричиненого корона
вірусом 8АК8-СоУ-2:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Створити штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної
ситуації природнього характеру на території села Ходосівка, КиєвоСвятошинського району Київської області (далі Штаб) та призначити
керівником робіт Єресенка С.Г.
2. Штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації:
- надати пропозиції щодо залучення до роботи Штабу представників та
фахівців підприємств, установ, організацій села;
- місце роботи Штабу визначити: приміщення Ходосівської сільської
ради.
3. У разі необхідності:
- розгорнути і організувати роботу Штабу, встановити порядок і режим
його роботи та забезпечити своєчасне реагування;
- повідомляти керівників залучених закладів, організацій, підприємств
про направлення представників до участі у роботі Штабу;
- забезпечити своєчасне прибуття членів Штабу до місця його роботи;
- власним рішенням визначити персональний склад членів Штабу;
- вжити невідкладних заходів щодо залучення наявних сил та засобів до
оперативного реагування та ліквідації медико-біологічної надзвичайної
ситуації природнього характеру на території села Ходосівка Києво-

ХОДОСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Києво-Святошинського району Київської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
№ 15-А

від 02.04.2020
с. Ходосівка

«Про організацію заходів з метою мінімалізації поширення корона
вірусної хвороби (СОУГО-19) на території села Ходосівка
Києво-Святошинського району Київської області»
З метою попередження поширення нової корона вірусної інфекції
СОУГО-19 на території села Ходосівка Києво-Святошинського району
Київської області , з урахуванням ймовірного розвитку складної епідемічної
ситуації відповідно до
Законів України «Про захист населення від
інфекційних хвороб», «Про місцеве самоврядування в Україні»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зобов’язати керівників підприємств торгівлі села Ходосівка КиєвоСвятошинського району Київської області забезпечувати щоденну перевірку
стану здоров’я працівників та відвідувачів шляхом вимірювання температури
тіла безконтактним методом.
2. Зобов’язати керівників підприємств, установ та організацій села
Ходосівка Києво-Святошинського району Київської області забезпечувати
щоденну перевірку стану здоров’я працівників та відвідувачів шляхом
вимірювання температури тіла безконтактним методом.
3. У разі виявлення захворювання повідомляти керівника Штабу.
4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

М.Л. Пянчук

ХОДОСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Києво-Святошинського району Київської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 03.04.2020

№ 16-А
с. Ходосівка

«Про організацію заходів з метою мінімалізації поширення корона
вірусної хвороби (СОУГО-19) на території села Ходосівка
Києво-Святошинського району Київської області»
Керуючись Законами України «Про захист населення від інфекційних
хвороб», «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету
Міністрів України від 11 березня 2020 «Про запобіганню поширенню на
території України Гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
корона вірусом 8АК8-СоУ-2 (із змінами та доповненнями від 15.03.2020
№ 215 та від 25.03.2020 № 239 з урахуванням рішення позачергового
засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайної ситуації від 25 березня 2020 року (протокол № 5), рішень
Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій від 21 березня 2020 (протоколи № 6,7), з метою
попередження та запобігання поширення корона вірусної інфекції СОУГО-19
спричиненої корона вірусом 8АК8-СоУ-2 на території села Ходосівка КиєвоСвятошинського району Київської області
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На період карантину до 24 квітня 2020 року (включно) Заборонити:
1.1 .Відвідування закладів освіти її здобувачами.
1.2.Проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних,
соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів у яких бере участь
понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів
місцевого самоврядування.
1.3.Роботу
суб’єктів
господарювання,
яка
передбачає
приймання
відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе,
барів, в тому числі і на автозаправних станціях), сільськогосподарських
ярмарків (залишити доступним кур’єрську доставку та самовивоз),
торгівельно-розважальних центрів, торгівельних закладів, у тому числі, які
здійснюють продаж будівельних матеріалів, інших закладів розважальної
діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торгівельного і побутового
обслуговування населення, к р і м :
торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни,
лікарськими
засобами
та
виробами
медичного
призначення,

ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами,
насінням і садивним матеріалом, засобами зв’язку за умови забезпечення
відповідного персоналу засобами індивідуального захисту, а також
дотриманням відповідним санітарних та протиепідемічних заходів;
провадження банківської та страхової діяльності за умови
забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту,
а також дотриманням відповідним санітарних та протиепідемічних
заходів;
торгівельної діяльності та діяльності з надання послуг
громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень
за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального
захисту,
а
також
дотриманням
відповідним
санітарних
та
протиепідемічних заходів.
1.4. Заборонити роботу ринків та об’єктів торгівлі, розташованих на
території села Ходосівка.
1.5. Заборонити роботу готелів.
1.6. Заборонити роботу релігійних установ, проведення масових
богослужінь.
1.7. Заборонити прогулянки громадян в громадських місцях.
1.8. Без крайньої потреби не знаходитись більше двох осіб в одному
місці.
1.9. Заборонити регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів
автомобільним транспортом приміського сполучення, крім легковими
автомобілями, службовими автомобілями, за умови забезпечення
відповідного персоналу засобами індивідуального захисту, а також
дотриманням відповідним санітарних та протиепідемічних заходів.
2. Тимчасово призупинити:
2.1. роботу спортивних комплексів, басейнів, музею, бібліотеки,
косметологічних кабінетів, перукарні тощо;
2.2. роботу розважальних закладів (дискотеки, комп’ютерні клуби
тощо).
3.
Дане розпорядження опублікувати на Веб сайті сільської ради та
розмістити на інформаційних стендах.

Сільський гол

М.Л. Пянчук

