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Про запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 

         

         Відповідно до  Кодексу цивільного захисту України, враховуючи 

поширення на території  України гострої респіраторної хвороби COVID-19 

спричиненої  коронавірусом  SARS-CoV-2 та на виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 08.04.2020 №262  «Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211» вирішив: 

      1. Начальнику штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної  надзвичайної 

ситуації природного характеру (Годун Г. В.) 

      1.1. В організації роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

дотримуватися вимог постанови КМУ №262 від 08.04.2020  «Про внесення змін 

до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211». 

      1.2. Довести вимоги постанови КМУ №262 від 08.04.2020  «Про внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211», 

до структурних підрозділів та комунальних підприємств міської ради. 

      2. ****** 

   2.1. Під час здійснення патрулювання вулиць міста  вимагати від 

мешканців, гостей міста, підприємств, установ, організацій та суб’єктів 

господарювання  у сфері торгівлі та надання послуг суворого дотримання вимог 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ 

НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 



 

постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 зі 

змінами. 

       3. Інформацію про хід виконання   надавати до штабу з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації через відділ з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення міської ради  

-службі міської ради (Чусь Н. М.) забезпечити доведення цієї інформації до 

громадськості міста через сайт Чернігівської міської ради та ЗМІ міста 

Чернігова. 

        5. Нагадую, що відповідно до ст. 75 Кодексу цивільного захисту України 

Розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації є 

обов’язковими до виконання всіма суб’єктами які беруть участь у ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації, а також громадянами і суб’єктами 

господарювання, розташованими у зоні надзвичайної ситуації. 

 

 

Заступник міського голови – 

керівник робіт з ліквідації  наслідків 

надзвичайної ситуації                                А. ЧЕРНЕНКО 


