
 
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗНАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від 12 березня 2020 року                                                                №31 

 

с. Дмитрівка 

 

Про запобігання поширенню на 
території Дмитрівської сільської 
ради об’єднаної територіальної 
громади коронавірусу COVID – 19 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 
року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 
COVID-19», розпорядження голови Кіровоградської обласної державної 
адміністрації № 219-р від 12 березня 2020 «Про запобігання поширенню на 
території області коронавірусу COVID – 19», відповідно до  протоколу №2 від 10 
березня 2020 року позачергового засідання Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій «Про стан 
забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення України та 
заходів стосовно стабілізації епідемічної ситуації, спричиненої коронавірусом 
COVID – 19», протоколу позачергового засідання обласної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій №6 від 11 березня 
2020 року «Про вжиття заходів та виконання завдань щодо ефективної протидії 
поширенню коронавірусної інфекції серед населення та стабілізації епідемічної 
ситуації на території області», статті 32 Закону України «Про захист населення 
від інфекційних хвороб», частини другої статті 30 Закону України «Про 
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», з метою 
запобігання поширенню на території Дмитрівської сільської об’єднаної 
територіальної громади коронавірусу COVID-19, керуючись статтею 32 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Дмитрівської сільської ради об’єднаної територіальної громади 

ВИРІШИВ: 

1. Забезпечити організацію виконання Постанови Кабінету Міністрів 
України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 
COVID-19» з 13 березня 2020 року до 03 квітня 2020 року: 

1.1. У закладах загальної середньої освіти Дмитрівської сільської ОТГ: 
опорний навчальний заклад «Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
імені Т.Г. Шевченка», філія «Дмитрівська загальноосвітня школа» опорного 
навчального закладу «Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Т. 



Г. Шевченка», філія «Цибулівська загальноосвітня школа» опорного 
навчального закладу «Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Т. 
Г. Шевченка»; 

1.2. У закладах дошкільної освіти: ЗДО «Івушка», ЗДО «Малятко», ЗДО 
«Калинонька», ЗДО «Пролісок». 

1.3. у комунальному закладі «Центр позашкільної освіти». 

2. Обмежити проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 200 
осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування. 

3.Скасувати до особливого розпорядження проведення особистих прийомів 
громадян керівними посадовими особами Дмитрівської сільської ради. 

4. Максимально обмежити пересування населення між населеними 
пунктами без крайньої потреби. 

5. Керівникам підприємств, установ та організацій Дмитрівської ОТГ: 
5.1.забезпечити недопущення до роботи працівників з ознаками 

інфекційного захворювання; 
5.2. розглянути можливість  надання своїм працівникам відпусток на час дії 

карантину за бажанням таких працівників. 
5.3 передбачити режим регулярного провітрювання службових приміщень, 

здійснювати дезінфекційні заходи в приміщеннях. 
6. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради 

(Калініній В.І.), начальнику відділу планування, бухгалтерського обліку та 
звітності апарату сільської ради (Заєць А.О.) вжити належних заходів по 
забезпеченню оплати праці працівників освітніх закладів та закладів культури 
Дмитрівської сільської ОТГ у відповідності до вимог чинного законодавства. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
сільського голови Чернікову Л.М, організацію виконання на начальника відділу 
освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради (Калініній В.І.), начальнику 
відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності апарату сільської ради 
(Заєць А.О.). 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова                                          Н.СТИРКУЛЬ 

Секретар сільської ради                                                         С. КУЛИК 

  


