ХОДОСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
К иєво-С вятош инського району К иївської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
№ 18-А

від 13.04.2020
с. Х одосівка

«Про обмеження, що стосуються проведення святкових та вихідних днів на
період надзвичайної ситуації»
Відповідно до рекомендацій, що надійш ли до Х одосівської сільської радь
від Київської обласної держ авної адміністрації, П ротоколу № 11 позачерговогс
засідання К иївської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки т е
надзвичайних ситуацій від 10.04.2020 р.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. У період вихідних та святкових днів обмеж ити пересування та перебування
громадян у громадських місцях на території с. Х одосівка (вулиця, сквер,
парк, ліс, водойма, приміщ ення культурного призначення (церква))
починаю чи з:
суботи 18 квітня 2020 р. з 13:00 год.
до 6:00 год. вівторка 21 квітня 2020 р. суцільно.
2. О бмежити доступ громадян до місць поховань на території Х одосівського
кладовищ а відповідно до П останови К М У від 11 березня 2020 року № 211
«Про запобігання пош иренню на території У країни гострої респіраторної
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8А К 8-С оУ -2» (зі змінами,
внесеними постановою КМ У від 02 квітня 2020 року № 255), а саме
переміщення групою осіб у кількості не більш е ніж дві особи.
3. Ш табу з ліквідації наслідків м едико-біологічної надзвичайної ситуації
природнього характеру регіонального рівня на території с. Х одосівка,
організувати проведення р о з’ясню вальної роботи серед жителів села та
висвітлення
прийнятих ріш ень та розпорядж ень
органу місцевого
сам оврядування та органів влади.
4. О рганізувати проведення р о з’ясню вальної роботи серед ж ителів с. Х одосівка
щодо встановлення адміністративної та крим інальної відповідальності за
поруш ення правил протиепідемічних заходів та санітарного законодавства на
період дії надзвичайної ситуації.
5. Рекомендувати громадянам при появі перш их ознак респіраторної інфекції
залиш атися вдом а (^ ^ ї^ ц ^ % д а р е б у в а н н я (прож ивання)) і негайно звертатися
за медичною доп
ного лікаря або за телеф оном 103.
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