
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
03.04.2020 № 150
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 статтей 6,11,32 Закону України «Про захист населення від інфекційних 
хвороб», статтей 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», зі змінами, рішення сесії Боратинської сільської 
ради від 18 березня 2020 року № 14/4 «Про заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу 
COVID-19 на території Боратинської територіальної громади» виконавчий комітет 
сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Пункт 1 рішення викласти в такій редакції:
«1. Заборонити в період карантину до 24 квітня 2020 р., а у разі продовження 

карантину - до дати вказаної у відповідному рішенні Кабінету Міністрів України на території 
Боратинської сільської ради:

- 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;

- відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони, крім 
вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;

- відвідувати спортивні та дитячі майданчики;
- проводити всі масові (культурні, розважальні, спортивні, соціальні, рекламні та 

інші) заходи, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування тощо.
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2. Рекомендувати керівникам релігійних общин на території Боратинської 

сільської ради здійснювати діяльність із дотриманням усіх протиепідемічних заходів.
3. «План заходів Боратинської сільської ради щодо запобігання поширенню 

коронавірусу COVID-19 на території Боратинської територіальної громади» викласти у новій 
редакції (додається).

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

Д/
Сергій ЯРУЧИКСільський ГОЛОВ;

Богдана Макарчук



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету 
Боратинської сільської ради 
від 03 квітня 2020 року № 150

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.И., 
Калиш М.Ю.

До 24 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, АЗС тощо)

Керівники суб’єктів 
господарювання всіх 
форм власності

Постійно*

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

До 10 квітня 2020 
року

4. Забезпечення протиепідемічного режиму в підприємствах, установах, 
організаціях Боратинської сільської ради

Керівники закладів 
комунальної власності 
Боратинської сільської 
ради

Постійно

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.

Постійно

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. Постійно

7. Забезпечити інформування суб’єктів підприємництва, що здійснюють діяльність на 
території громади про необхідність забезпечення протиепідемічного режиму Макарчук Б.В.

До 06 квітня 2020 
року
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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

Макарчук Б.В., суб’єкти 
господарювання 
Боратинської сільської 
ради

Постійно

12.

Забезпечення дотримання вимог карантинних заходів суб’єктами господарювання 
(здійснення діяльності в приміщеннях з розрахунку 1 відвідувач на 10 кв.метрів площі 
торгівельного (операційного) залу; забезпечення дотримання дистанції між 
відвідувачами не менш як 1,5 метра; обов'язкове встановлення спеціальних позначок 
для дотримання дистанції між відвідувачами в межах торгівельного (операційного) залу 
тощо)

Суб’єкти господарювання 
всіх форм власності на 
території Боратинської 
сільської ради

Постійно

13.

Здійснення моніторингу та контролю за дотриманням особами карантинних заходів 
(перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора; перебування в 
громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу повнолітніх; 
відвідування спортивних та дитячих майданчиків тощо)

Офіцери громади, 
інспектор з благоустрою

Постійно

Сільський голова 1\ %\
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Сергій ЯРУЧИК


