
  

 

 

 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО     РАЙОНУ     ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьоме  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

18.03.2020 № 14/4                                                                                                    

     с.Боратин 

 

Про заходи щодо запобігання  

поширенню коронавірусу COVID-19 

на території Боратинської територіальної громади  

           

Відповідно до статтей 5, 11, 33 Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», статтей 32, 51, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 

запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)», постанови 

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

території України коронавірусу COVID-19» та розпорядження голови Волинської обласної 

державної адміністрації від 11 березня 2020 року № 131 «Про запобігання поширенню на 

території області коронавірусу COVID-19», рішення виконавчого комітету Боратинської 

сільської ради від 12 березня 2020 року № 101 «Про невідкладні заходи щодо запобігання 

поширенню коронавірусу COVID-19 на території Боратинської територіальної громади», 

протоколу №2 засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій від 16 березня 2020 року, сільська  рада 

                                                           

В И Р І Ш И Л А : 

 

           1.  З 12.00 години 18 березня 2020 року до закінчення карантину тимчасово 

призупинити роботу таких об’єктів загального користування незалежно від форми власності 

та підпорядкування, розташованих на території Боратинської сільської ради: 

 музею, бібліотек, будинків культури та інших культурних і розважальних закладів;     

 дитячих майданчиків, у тому числі спортивних та спорткомплексу; 

 дитячих та дорослих гуртків та курсів; 

 усіх закладів торгівлі, крім продуктових та аптек; 

 ринку, ярмарків та інших місць масової торгівлі; 

 ресторанів, закладів громадського харчування (крім роботи з доставки їжі), барів, 

клубів, кафе, дискотек, пабів в тому числі закладів харчування на автозаправних 

станціях; 

 закладів побутового обслуговування, а саме салонів краси, саун та лазень, 

косметологічних кабінетів, кабінетів масажів, перукарень, соляної шахти та інше; 

2. З 12.00 години 18 березня 2020 року до закінчення карантину заборонити проведення 

всіх масових заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для 

забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

3. Встановити для усіх підприємств, установ, закладів, що здійснюють торгівлю та 

обслуговування населення максимально допустиму одночасно кількість відвідувачів з 

розрахунку 10 кв.м на одного відвідувача. 

4. Рекомендувати закриття підприємств, установ, організацій на території Боратинської 

громади приватної форми власності, а у разі неможливості їх закриття через безперервний 

виробничий цикл, дозволити їх роботу під особисту відповідальність керівника. 

5. Власникам торгівельних закладів, банків, поштових відділень та інших закладів 

забезпечити за допомогою розмітки в касовій зоні, та у разі необхідності на вході, між людьми 
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в черзі відстань 1,5 метри, а також встановлення дезінфекторів для обробки продуктових 

корзин і візків. Видавати кожному відвідувачу одноразові рукавички, у разі неможливості 

забезпечити дезинфікатори на вході, здійснювати регулярне прибирання та дезинфікацію 

приміщень. 

6. Керівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності на території 

Боратинської громади забезпечити працівників засобами індивідуального захисту та 

дезінфікуючими засобами, та дотримуватися протиепідемічного режиму роботи. 

7. Попередити керівників закладів, установ, організацій незалежно від форми власності 

та підпорядкування, а також інших суб'єктів підприємницької діяльності про персональну 

відповідальність за невиконання цього рішення згідно з чинним законодавством України. 

8. Спеціалісту-юрисконсульту забезпечити оперативне інформування підприємств, 

установ та організацій незалежно від форми власності та підпорядкування. 

9. Спеціалістам з проектної діяльності забезпечити анонсування та висвітлення 

інформації про тимчасове зупинення роботи об’єктів загального користування, розташованих 

на території Боратинської сільської ради на офіційних джерелах Боратинської сільської ради.  

10. Під час карантину діяти, згідно з планом заходів, що затверджений рішенням 

виконавчого комітету Боратинської сільської ради від 12 березня 2020 року № 101 «Про 

невідкладні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 на території 

Боратинської територіальної громади». 

          11.  Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника голови Боратинської 

сільської ради Віктора Бехнюка. 

 

 

 

Сільський голова                                                                       Сергій ЯРУЧИК 

 

Богдана Макарчук 

 


