ГОГОЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
«17» березня 2020 року

с. Гоголів

№20

Про додаткові заходи із попередження
виникнення гострої респіраторної хвороби
Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Ст. 29 Закону України « Про захист населення від інфекційних хвороб»,
постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 № 211 « Про
запобігання поширенняю на території України коронавірусу СОУГО-19», Законом
України №3219 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України,
спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби
(С оуісі- 19)”, зважаючи на актуальність загрози погіршення епідеміологічної
ситуації в Україні, на виконання розпорядження Броварської районної державної
адміністраці Київської області за № 96 від 16.03.2020 та з метою попередження
виникнення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом СОУГО-19
на території населених пунктів Гоголівської сільської ради:
1. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій усіх форм
власності, в тому числі релігійним організаціям на території населених пунктів
Гоголівської сільської ради до 03 квітня 2020 вжити відповідних заходів, а саме:
1.1 .Запровадити режим профілактичного спостереження за особами із числа
персоналу, негайно відправляти додому на самоізоляцію усіх працівників , які
мають ознаки гострих респіраторних захворювань.
1.2. Передбачити режим регулярного провітрювання службових приміщень та
здійснювання дезінфекційних заходів.
1.3. Обмежити доступ громадян до адміністративних приміщень, будівель, споруд.
1.4. Скасувати до особливого розпорядження проведення особистих прийомів.
1.5. Прийом заяв від фізичних та юридичних осіб здійснювати в телефонному
режимі( тел.( 04594) 27-242; 27-247; 27-243; 27-241) , поштою та за допомогою
електронних засобів комунікацій( електронна адреса: marinagogoliv@ukr.net)
1.6. Наради, засідання з питань , які потребують оперативного вирішення
проводити в он-лайн режимі.
2. Призупинити роботу гуртків та репетиції художніх колективів закладу культури
Гоголівської сільської ради з 17.03.2020 року по 04.04.2020 року».

3. Призупинити проведення культурно-масових, спортивних, розважальних,
політичних, соціальних, релігійних та інших заходів на території Гоголівської
сільської ради.
4. Заборонити несанкціоновану торгівлю на стихійних ринках та призупинити
роботу ринку «Едельвейс».
5. Рекомендувати в.о.д. КП «Оглав» заборонити торгівлю в відведених місцях села
Гоголів, а саме по вул. Київській між магазином ПП «Жук В.М.» та новою
поштою; по вул.Шевченка на прибазарній площі; по вул. Шевченка, 43а біля
магазину «Хуторі»; вул. Ватутіна, 21а біля магазину П.П Прохацького В.П
6. Тимчасово призупинити роботу (крім аптек, продовольчих та господарчих
магазинів):
- Спортивних комплексів і залів.
- Закладів побутового обслуговування населення. - СПА салонів, салонів краси,
саун, косметологічних кабінетів, кабінетів масажу, перукарень, тату салони та
інших.
- Роботу закладів громадського харчування, закладів швидкого харчування,
ресторанів, кафе, барів. Вони можуть приймати онлайн замовлення на доставку
їжі.
7. Рекомендувати адміністраціям аптек, господарчих та продовольчих магазинам в
тому числі релігійним організаціям, магазину «Фора» недопускати скупчення
людей більше 10 осіб, посилити заходи щодо гігієни, санітарної обробки
приміщень, а також поставити дозатори з антисептичними засобами для рук.
Забезпечити медичними пов’язками персонал та не допускати випадків роботи
персоналу без пов»язок.
8 . Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій усіх форм
власності забезпечити організацію позмінної роботи працівників та по можливості
дистанційно , за допомогою електронних засобів комунікацій.

9. Попередити керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності
в тому числі релігійних про адміністративну та кримінальну відповідальність Зс
порушення Закону України №3219 “Про внесення змін до деяких законодавчю
актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширеннк
коронавірусної хвороби (Covid-19)”, що передбачає штрафи за порушенні
карантину.( громадянам від 17000 грн до 34000 грн; на посадивих осіб від 3400(
грн до 170000 грн, а також кримінальна відповідальність - віжд 6-ти місяців до 8
ми років.)
10. Дільничому інспектору довести дане розпорядження до відома всіх керівникі
установ та організацій незалежно форм власності, в тому числі релігійних, п
населення.
11. З метою інформування населення виконавчому комітету Гоголівської сільсько
ради прилюднити дане
веб сайті: /www. gogol
12. Контроль за викон
Сільський го

