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КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

12 березня 2020 року                       м. Корюківка                                        № 84 

 

Про запобігання поширенню коронавірусу  

COVID-19 на території громади 

 

 Розглянувши протокол комісії Корюківської міської ради з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 12.03.2020 № 1, 

на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 

«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», 

керуючись ст.ст. 11, 28, 30 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб», ст.ст. 11, 17 Закону України «Про дошкільну освіту»,           

ст.ст. 32, 36  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 

                                     виконком міської ради вирішив:  
 

        1. З метою попередження розповсюдження нової коронавірусної інфекції 

COVID-19 ввести обмежувальні заходи на території населених пунктів 

Корюківської міської ради, а саме: 

        1.1. Призупинити освітній процес у закладах загальної середньої, 

дошкільної, позашкільної освіти усіх типів та форм власності на території 

населених пунктів Корюківської міської територіальної громади з 12 березня 

2020 року по 03 квітня 2020 року включно. 

 1.2. Забезпечити присутність вчителів у школах та вихователів у 

дошкільних закладах та забезпечити прийом дітей без організації навчального 

процесу на час перехідного періоду впродовж 12 та 13 березня 2020 року. 

 1.3. Рекомендувати роботодавцям, в зв’язку з зупиненням навчального 

процесу, за можливості організувати батькам неповнолітніх дітей роботу в 

дистанційному режимі. 

        1.4. Рекомендувати закладам освіти забезпечити відпрацювання 

навчального матеріалу з використанням технологій електронного навчання. 

        1.5. Призупинити проведення культурно-масових заходів (спортивні 

заходи дозволяється проводити без участі глядачів (уболівальників)). 

        1.6. Забезпечити обмеження проведення масових заходів (більше                    

100 осіб). 



        1.7. Забезпечити недопущення до роботи працівників підприємств та 

установ з ознаками гострого респіраторного захворювання. 

        1.8. Структурним підрозділам Корюківської міської ради, керівникам 

підприємств, установ та організацій, що належать до міської комунальної 

власності: 

 а) провести роз’яснювальну роботу серед працівників про заходи щодо 

запобігання захворюванню на гостру респіраторну хворобу, спричинену 

коронавірусом COVID-19; 

 б) керівникам шкіл та дошкільних навчальних закладів 12 березня                  

2020 року провести роз’яснювальну роботу з учнями, вихованцями, батьками 

або особами, що їх заміняють, та працівниками закладів про заходи щодо 

запобігання захворюванню на гостру респіраторну хворобу, спричинену 

коронавірусом COVID-19, та забезпечити харчування учнів та вихованців 

відповідних закладів освіти; 

 в) заборонити відрядження працівників Корюківської міської ради та 

установ, організацій та підприємств, що належать до міської комунальної 

власності, без нагальної потреби. Вжити заходів щодо перенесення 

запланованих групових поїздок та відряджень дітей та молоді; 

 г) посилити дезінфекційні заходи в місцях проведення масових заходів (до 

100 осіб) та в приміщеннях; 

       д) не допускати до роботи працівників з ознаками гострого респіраторного 

захворювання. 

 

       2. Для організації заходів щодо недопущення занесення і поширення на 

території населених пунктів Корюківської міської ради випадків 

розповсюдження нової коронавірусної інфекції COVID-19 та подібних 

захворювань створити при міській раді штаб у наступному складі:  
 

Голова штабу – Ахмедов Ратан Ратанович, міський голова. 

Члени штабу: 

Савченко Олександр Миколайович, перший заступник міського голови, 

Пономаренко Зоя Юріївна, керуючий справами (секретар) виконкому, 

Кузюра Ольга Петрівна, завідувач Корюківським міськрайонним відділом 

ДУ ЧОЛЦ МОЗ України (за згодою), 

Пивовар Сергій Григорович – генеральний директор комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня 

Корюківської районної ради Чернігівської області» (за згодою), 

Лещенко Світлана Віталіївна – головний лікар комунального 

некомерційного підприємства «Корюківський центр первинної медико - 

санітарної допомоги»  Корюківської районної ради (за згодою). 
 

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову 

Ахмедова Р.Р. 

 

Міський голова                                                                              Р.АХМЕДОВ 


