
                                                                                            
 

УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
   13 березня 2020 року м. Чернігів № 31-р 

 

 

Про заходи щодо запобігання 

поширенню в м. Чернігові 

коронавірусу COVID - 19. 
 

З метою запобігання захворюванню, викликаному поширенням 

коронавірусу COVID-19, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України  

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

України коронавірусу COVID–19, керуючись статтями 17, 18, 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 30 Закону України 

«Про захист населення від інфекційних хвороб»: 

1. Керівникам підприємств, організацій, установ незалежно від форми 

власності, структурних підрозділів та комунальних підприємств міської ради: 

- забезпечити виконання та контроль за дотриманням в межах міста 

Чернігова  вимог  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  11  березня  

2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України 

коронавірусу COVID–19» своєчасним і повним проведенням профілактичних і 

протиепідемічних заходів; 

- утриматись від направлення працівників у відрядження за межі міста та 

за кордон на період карантину; 

- організувати придбання дезінфікуючих засобів та проведення дезінфекції 

приміщень; 

- під час планування та організації роботи враховувати карантинні заходи. 

2. Управлінню освіти міської ради (Білогура В. О.): 

- заборонити відвідування закладів освіти її здобувачами під час карантину 

з 12 березня по 3 квітня 2020 року; 

- заборонити відвідування дошкільних навчальних закладів з 16 березня 

2020 року, надавши батькам два дні (12-13 березня) для вирішення питання 

подальшого перебування дітей під час карантину. 

3. Управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту  міської  ради  

(Дериземля А.В.): 

- обмежити заняття та тренування в спортивних школах їх проведенням на 

відкритому повітрі; 

- рекомендувати керівникам спортивних шкіл і секцій відмовитись від 

організації змагань із залученням спортсменів з інших міст України та із 

закордону. 
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4. Управлінню транспорту, транспортної інфраструктури та 

зв’язку міської ради (Рижий О. М.): 

- здійснювати контроль за проведенням двічі на день заходів дезінфекції 

громадського транспорту, його обов’язковим провітрюванням та протиранням 

поручнів та віконного скла на кінцевих зупинках. 

5. Керівникам та власникам торгових центрів, розважально-концертних 

закладів, закладів культури незалежно від форми власності: 

- заборонити театральні, музичні та інші мистецьки вистави, кінопокази, 

спортивні, культурні, релігійні, танцювальні та інші подібні заходи, у яких бере 

участь понад 200 осіб. 

6. Управлінню культури та туризму міської ради (Шевчук О. І.): 

- рекомендувати керівникам клубних формувань, гуртків, студій (всіх 

форм власності в галузі культури) обмежити проведення групових занять, 

проводити їх виключно за повною згодою батьків та за умови дотримання 

комплексу протиепідемічних заходів; 

- заборонити відвідування позашкільних навчальних закладів освіти. 

7. Комунальному підприємству «Міський палац культури 

В. Радченка» (Должикова І. О): 

- з 14 березня 2020 року скасувати або перенести всі концерти, вистави та 

інші заходи на час дії карантину незалежно від кількості проданих квитків. 

8. Управлінню охорони здоров’я міської ради (Кухар В. В.): 

- через місцеві засоби масової інформації посилити заходи інформаційно- 

просвітницької та роз’яснювальної роботи щодо запобігання поширенню 

коронавірусу COVID – 19. 

9. Керівництву ТРЦ «Голлівуд» на період карантину, з 12.03.2020 по 

03.04.2020, заборонити роботу кінотеатру «Multiplex Cinema». 

10. Керівникам релігійних громад міста: 

- рекомендувати парафіям здійснювати проведення культових заходів на 

відкритому повітрі; 

- забезпечити проведення дезінфекційних заходів у культових 

приміщеннях, ікон та іншого майна дезінфікуючими засобами. 

11. Керівникам та власникам ринків, торгівельних центрів, магазинів, 

ресторанів та інших місць громадського харчування: 

- регулярно вживати заходи з дезінфекції приміщень та їхнього 

обладнання. 

12. Прес-службі міської ради (Чусь Н. М.), комунальному підприємству 

«ТРА «Новий Чернігів» (Капустян О. І.), оприлюднити текст цього 

розпорядження на офіційному сайті Чернігівської міської ради та у засобах 

масової інформації міста. 

13. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника міського голови Ломако О. А. 

 
 

Міський голова В. АТРОШЕНКО 


