
 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Виконавчий комітет 

  

                                                                     РІШЕННЯ 

 12.03.2020 № 101                                                                              

 с. Боратин       

 

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 коронавірусу COVID-19» та розпорядження 

голови Волинської обласної державної адміністрації від 11 березня 2020 року № 131 «Про 

запобігання поширенню на території області коронавірусу COVID-19», з метою невідкладного 

вжиття заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 на території 

Боратинської територіальної громади виконавчий комітет сільської  ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. З 12 березня по 03 квітня 2020 року на території Боратинської територіальної громади 

застосувати наступні обмежувальні заходи: 

1.1. скасувати проведення всіх масових заходів на базі комунальних установ 

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

1.2. 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; 

1.3. призупинити проведення заходів та гуртків будинками культури Боратинської 

сільської ради та обмежити відвідування клубу-музею; 

1.4. запровадити посилений протиепідемічний режим установ комунальної власності 

Боратинської територіальної громади із застосуванням дезінфікуючих засобів. 

2. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та релігійних організацій усіх форм 

власності на території Боратинської територіальної громади: 

- запровадити протиепідемічний режим, відповідно до рекомендацій Міністерства 

охорони здоров’я; 

- не допускати до роботи працівників з ознаками гострого респіраторного 

захворювання; 

- розробити власні плани заходів запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 на 

території Боратинської територіальної громади. 

3. Рекомендувати жителям Боратинської територіальної громади: 

- дотримуватися заходів індивідуального захисту щодо запобігання поширенню 

коронавірусу COVID-19; 

- обмежити подорожі закордон та участь у масових заходах; 

- у разі наявності симптомів гострого респіраторного захворювання негайно звертатися 

в заклади охорони здоров’я. 

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

 

Сільський голова                                                                       Сергій  ЯРУЧИК 

 
Богдана Макарчук 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення виконавчого комітету 

Боратинської сільської ради 

від 12 березня 2020 року № 101  

План заходів 

Боратинської сільської ради щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 на території Боратинської територіальної 

громади 

№ 

п/п 

Найменування заходу Відповідальні за 

виконання 

Строк виконання 

1. Призупинення освітнього процесу та обмеження заходів в комунальних установах 

Боратинської сільської ради 

Кравчук О.О., Косарук 

В.Я., Врублевська О.Й., 

Калиш М.Ю. 

до 06 квітня 2020 

року 

2. Посилення режиму поточної дезінфекції спільно з суб’єктами господарювання, що 

здійснюють діяльність в місцях масового скупчення людей (у тому числі на торгівельних 

об'єктах, у місцях проведення культурно-масових заходів, кінотеатрах тощо) та 

перевезення пасажирським транспортом 

Керівники  суб’єктів 

господарювання всіх форм 

власності 

Березень-квітень 

2020 року 

3. Провести підготовку медичних працівників з питань епідеміології, клініки, діагностики та 

лікування гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCov 

КНП «Луцький районний 

центр первинної медико-

санітарної допомоги», 

сімейні лікарі 

Боратинської громади 

Березень 2020 року 

4. Введення протиепідемічного режиму в підприємствах, установах, організаціях 

Боратинської сільської ради 

Керівники закладів 

комунальної власності 

Боратинської сільської 

ради 

Березень-квітень 

2020 року 

5. Забезпечення засобами поточної дезінфекції працівників комунальних установ та 

підприємств Боратинської сільської ради та засобами індивідуального захисту 

(медичними масками, респіраторами). 

Савчук О.В., Лук’янова 

І.М. 

Березень-квітень 

2020 року 

6. Здійснення постійного інформування жителів громади щодо поширення та заходів 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-

nCov, шляхом розміщення на офіційних порталах сільської ради 

Цуз О.В. Березень-квітень 

2020 року 



 

 
 

Сільський голова                                                                              Сергій  ЯРУЧИК 

 

7. Забезпечити інформування суб’єктів підприємництва, що здійснюють діяльність на 

території громади про необхідність введення протиепідемічного режиму 

Макарчук Б.В. До 20 березня 2020 

року 

8. Здійснення постійного контролю за оперативною інформацією органів виконавчої влади 

щодо запобігання поширенню  гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 

2019-nCov 

Макарчук Б.В. Постійно 

9. Забезпечити консультування громадян в телефонному режимі з приводу респіраторної 

хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19 

Пігула А.Б., сімейні лікарі  

Боратинської громади 

Постійно 

10. Посилення режиму поточної дезінфекції, в тому числі, застосування розпилювачів 

деззасобів та можливість встановлення диспенсерів для антисептичних речовин для 

обробки рук в комунальних підприємствах та установах Боратинської сільської ради 

Працівники  закладів 

комунальної власності 

Боратинської сільської 

ради 

Постійно 

11.  Забезпечити інформування та дотримання закладами торгівлі та громадського харчування 

рекомендацій Держпродспоживслужби щодо проведення протиепідемічного режиму та 

заходів запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 на території Боратинської 

територіальної громади 

Суб’єкти підприємництва 

Боратинської сільської 

ради 

Постійно 
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