
 
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗНАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від 17 березня 2020 року                                                                №36 

 

с. Дмитрівка 

 

Про затвердження додаткових протиепідемічних заходів щодо запобігання 
занесенню і поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої 
коронавірусом COVID-19 на території Дмитрівської сільської ОТГ. 

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 
року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 
COVID-19» зі змінами внесеними 16 березня 2020 року №215,  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 занесенню і 
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. Затвердити протиепідемічні заходи щодо запобігання занесенню і 
поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-

19 на території Дмитрівської сільської ОТГ (додається): 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Дмитрівського 

сільського голову Стиркуль Н.Є., організацію виконання – на заступника 
сільського голови Чернікову Л.М, секретаря сільської ради Кулика С.І., 



виконуючу обов’язки старости Цибулівського старостинського округу Таранець 
Л.М., начальника відділу освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради 
Калініну В.І., начальнику відділу культури, туризму та охорони культурної 
спадщини Міркотан Л.О.. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова                                          Н.СТИРКУЛЬ 

Секретар сільської ради                                                         С. КУЛИК 

 

  

  


