
08.05.2020 № 198 

с. Боратин 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

від 12 березня 2020 року № 101 «Про невідкладні заходи 

щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19  

на території Боратинської територіальної громади» 

 
Відповідно до статей 5, 11, 33 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», 

статей 32, 51, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання постанови 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 

протоколу № 15 від 08 травня 2020 року позачергового засідання Волинської регіональної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Волинської ОДА, протоколу від 07 

травня 2020 року № 7 позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Луцької РДА, з метою невідкладного вжиття заходів щодо 

запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 на території Боратинської територіальної громади 

виконавчий комітет сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Пункт 1 рішення викласти в новій редакції: 

« 1. З 12 березня до 22 травня 2020 року на території Боратинської територіальної громади 

застосувати наступні обмежувальні заходи, у зв’язку із запровадженим на всій території України 

карантином: 

1.1. заборонити: 

- перебувати в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема 

респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно, визначивши, що громадське 

місце - частина будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення (стадіони, парки, сквери, 

дитячі майданчики, церкви, заклади торгівлі відкритого та закритого типів, зупинки громадського 

транспорту, ліфти, державні установи, медичні установи та інше); 

- переміщатися групою осіб більш ніж дві особи (у громадських місцях), крім випадків 

службової необхідності та супроводу дітей; 

- перебувати в громадських місцях особам, які не досягли 14 років, без супроводу батьків, 

усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, інших осіб 

відповідно до закону або повнолітніх родичів дитини; 

1.2. скасувати проведення всіх масових заходів на базі комунальних установ Боратинської 

сільської ради (шкіл, дитсадків, бібліотек, будинків культури, спорткомплексу); 

1.3. заборонити проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, 

релігійних, рекламних та інших) заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, індивідуальних тренувальних занять (біг, хода, 

їзда на велосипеді, рух на активних візках спортсменів з інвалідністю) спортсменів штатних команд 
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національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту та 

видів спорту осіб з інвалідністю, за умови забезпечення учасників засобами індивідуального захисту, 

зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також 

дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;; 

1.4. запровадити посилений протиепідемічний режим установ комунальної власності 

Боратинської територіальної громади із застосуванням дезінфікуючих засобів. 

1.5. з 11 травня до закінчення на всій території України карантину: суб’єктам господарювання 

на території громади здійснювати господарську діяльність, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на тери торії України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», за умови забезпечення 

персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема 

респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання 

відповідних санітарних та протиепідемічних заходів; 

1.6. з 11 травня 2020 року агропродовольчим ринкам на території Боратинської громади, які є 

операторами ринку харчових продуктів відповідно до Закону України «Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та якості харчових продуктів здійснювати господарську діяльність, за умови 

дотримання протиепідемічних вимог до діяльності агропродовольчих ринків, встановлених головним 

державним санітарним лікарем України та дозволу Головного управління держпродспоживслужби у 

Волинській області». 

              2. Додаток до рішення від 12 березня 2020 року №101 «Про невідкладні заходи щодо 

запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 на території Боратинської територіальної громади» 

викласти в новій редакції. 

             3.Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову Сергія Яручика. 

 

Сільський голова Сергій ЯРУЧИК 

Богдана Макарчук 
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