
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

23 квітня 2020 року                       м. Корюківка                                     № 131 

 

Про заходи щодо протидії поширення  

гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої  корона вірусом SARS-CoV-2 

на території села Буда 

 

Розглянувши протокол засідання районної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 23.04.2020 року №12, протокол 

засідання комісії Корюківської міської ради з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій від 23.04.2020 № 5 та у відповідності до 

постанови головного державного санітарного лікаря України від 21.04.2020 

року №11 «Щодо протидії поширення короновірусної хвороби (COVID-19) в 

поминальні дні», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 

211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», ст. 19, 79 

Кодексу цивільного захисту України, ст.ст. 5, 11, 28, 30 Закону України «Про 

захист населення від інфекційних хвороб», ст. 36 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 
 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Встановити на території села Буда, Корюківського району, 

Чернігівської області (надалі – с. Буда) наступні протиепідемічні заходи: 

1.1. Визначити межі карантину — населений пункт с. Буда i маркувати ïx 

шляхом встановлення інформаційних знаків, табличок про введення особливого 

режиму проведення протиепідемічних заходів. 

1.2. За необхідності, створити на в’їздах i виїздах із території карантину, 

зокрема на автодорогах що підходять в с. Буда контрольно-пропускні пункти. 

1.3. У разі створення контрольно-пропускних пунктів залучити до роботи 

в контрольно-пропускних пунктах працівників Національної поліції, 

Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій, Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної 

адміністрації, працівників, матеріально-технічні та транспортні засоби 

підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, забезпечивши 

ïx життєдіяльність та дієздатність. 

 



1.4. За необхідності установити особливий режим в’їзду-виїзду на 

територію с. Буда фізичних осіб та транспортних засобів, застосувавши 

наступні вимоги: 

 наявність документу що посвідчує особу – для перевірки чи входить ця 

особа до списку контактних осіб (список надається щодня представниками 

Чернігівського лабораторного центру); 

 проведення медичного огляду/безконтактної термометрії; 

 направлення особи з підозрою на PBI на обстеження до місця, 

визначеного Управлінням охорони здоров’я Чернігівської обласної державної 

адміністрації; 

1.5. За необхідності перекрити ґрунтові дороги для в’їзду в с. Буда, 

залучивши для цього сили та засоби підприємств, установ та організацій 

населених пунктів громади. 

1.6. Провести силами підрозділів Управління ДСНС України у 

Чернігівській області, ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ 

України» та комунальних підприємств Корюківської міської ради дезінфекційні 

заходи у приміщеннях обсервації контактних осіб першої лінії та забезпечити 

працівників вищезазначених організацій дезінфікуючими засобами та засобами 

захисту. 

1.7. Забезпечити харчування осіб, які залучені до надання медичної 

допомоги у зв’язку із протидією гострій респіраторній хворобі COVID-19 та 

постійно знаходяться на роботі. 

1.8. КНП «Корюківський ЦПМСД» КРР (Лещенко С.В.), КНП 

«Корюківська ЦРЛ» (Пивовар С.Г.) рекомендувати опрацювати питання про 

забезпечення місцями для відпочинку працівників поліції, які залучені до 

заходів із протидії гострій респіраторній хворобі COVID-19. 

1.9. Організувати  роботу щодо залучення соціальних служб, громадських 

та волонтерських організацій  з метою надання допомоги особам з інвалідністю, 

особам похилого віку та іншим малозахищеним верствам населення щодо 

отримання ними пенсій, оплати комунальних послуг, доставки продуктів 

харчування та предметів першої необхідності. 

1.10. Суб’єктам господарювання, що здійснюють діяльність в межах 

карантину, забезпечити проведення дезінфекційних заходів (зокрема поточної 

дезінфекції приміщень) та реалізації продуктів харчування в фасованому та 

ізольованому вигляді.  

1.11. Рекомендувати жителям громади обмежити пересування на 

власному автомобільному транспорті між населеними пунктами, районами та 

областями України. 

 

2. З метою протидії поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 

в місцях перебування масового скупчення людей закрити для відвідування 

кладовища, що розташовані на території населених пунктів Корюківської 

міської ради, крім випадків здійснення поховання померлого, за умови 

проведення ритуальних обрядів з дотриманням протиепідемічних правил, 

зокрема участі не більше 10 осіб та забезпечення відстані між присутніми не 

менше ніж 1,5 метри. 



2.1. Рекомендувати жителям громади перенести поминальні дні на 06 

червня 2020 року (на Троїцьку батьківську поминальну суботу).  

 

3. Загальному відділу виконавчого апарату Корюківської міської ради 

(Лимаренко Н.П.) оприлюднити дане рішення на офіційному веб-порталі 

Корюківської міської ради та забезпечити інформування населення про 

визначення меж територій карантину, а також впровадження профілактичних, 

протиепідемічних та інших заходів. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову 

Ахмедова Р.Р. 

 

 

Міський голова                                                                              Р.АХМЕДОВ 

 


