Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області
Рекомендації щодо проведення інформаційнороз’яснювальної роботи серед духовенства з метою запобігання
поширенню на території Київської області гострої респіраторної
хвороби COVID-19
Нормативно-правова база:
Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від
інфекційних хвороб» карантин встановлюється та відміняється Кабінетом
Міністрів України.
Організація та контроль за дотриманням встановленого на території
карантину правового режиму, своєчасним і повним проведенням
профілактичних і протиепідемічних заходів покладаються на місцеві органи
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
Приписи Постанови Кабінету Міністрів України від від 02 квітня
2020 р. № 255 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 11 березня 2020 р. № 211» передбачають:
1. Установити з 12 березня 2020 р. до 24 квітня 2020 р. на всій території
України карантин.
2. Заборонити до 24 квітня 2020 р.:
1) з 6 квітня 2020 р. перебування в громадських місцях без вдягнутих
засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у
тому числі виготовлених самостійно;
7) проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних,
соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, крім заходів, необхідних
для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, за умови забезпечення учасників засобами індивідуального
захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі
виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та
протиепідемічних заходів;
4. Встановити, що особами, які потребують самоізоляції, є:
особи, які досягли 60-річного віку, крім осіб, які здійснюють заходи,
пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, забезпечують діяльність
об’єктів критичної інфраструктури.
Відповідно до статті 325 Кримінального кодексу України про
порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним
захворюванням та масовим отруєнням, передбачено, що за порушення
правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим
інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням
(отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли
спричинити поширення цих захворювань, карається штрафом до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести
місяці, або обмеженням волі на строк до трьох років. Ті самі діяння, якщо вони
спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, - карається позбавленням
волі на строк від п’яти до восьми років.

Відповідно до статті 44 Кодексу України про адміністративні
правопорушення про порушення правил щодо карантину людей
Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних,
санітарно-протиепідемічних
правил
і
норм,
передбачених Законом
України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами
законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань
боротьби з інфекційними хворобами, - тягне за собою накладення штрафу на
громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
На виконання п. 5 Рішення з окремих питань (п. 8) витягу з протоколу
№ 8 засідання Кабінету Міністрів України від 18 березня 2020 року
Київська обласна державна адміністрація звернулась до керівників Церков та
релігійних організацій області щодо обмеження проведення богослужінь,
релігійних обрядів, церемоній та процесій у культових будівлях, інших місцях
богослужінь або релігійних зібрань, місць паломництва, а також перебування
громадян у таких будівлях і місцях проведення таких дій за технічної
можливості з використанням електронних засобів комунікації.
Враховуючи складну епідеміологічну ситуацію в області, що несе в
собі небезпеку життю та здоров’ю людини, беручи до уваги вище зазначені
нормативно-правові документи, просимо звернути увагу духовенства на:
1.
Забороні проведення всіх масових заходів в тому числі релігійних;
2.
Проведенні дезінфекційних заходів у культових спорудах;
3.
Проведенні богослужінь у храмах з дотриманням санітарних
карантинних норм за участі не більше 10 осіб з дотриманням безпечної
дистанції та використання засобів захисту (масок, респіраторів);
4.
Потребі уникати прямого контакту священнослужителів із
віруючими і віруючих між собою під час організації богослужінь чи
задоволення релігійних потреб віруючих;
5.
Проведенні роз’яснювальної роботи серед вірян, що досягли 60річного віку про перебування на самоізоляції;
6.
Проведенні богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій з
використанням електронних засобів комунікації;
7.
Інформуванні вірян про можливість перегляду онлайн-трансляцій
богослужінь на телеканалах, офіційних інтернет-сторінках та в соціальних
мережах;
8.
Проведенні служби на відкритому повітрі або з використанням
підсилювачу звуку на вулиці для можливості слухати богослужіння не заходячи
до приміщення;
9.
Критеріах державного проєкту «Великдень дома», анонсованого
Президентом України Володимиром Зеленським.

