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Про запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19   

         

         Відповідно до  Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету 

Міністрів України від 11.03.2020 №211 зі змінами, враховуючи поширення на 

території  України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої  

коронавірусом  SARS-CoV-2, збільшення підтверджених випадків 

захворювання мешканців міста Чернігова на COVID-19 та з метою доведення 

інформації щодо кількості захворівших мешканців міста  вирішив: 

 

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

      1.1. Розробити типову інформаційну табличку   формату А-4, яка крім 

рекомендацій обов’язково повинна містити кількість (захворівших, 

вилікувавшихся, померлих) за добу. 

         Термін виконання до 23.06.2020 

      1.2. Щоденно до 16.00 години надавати зазначену інформацію до прес-

служби міської ради (Чусь Н. М.) для оприлюднення. 

        Термін виконання  починаючи з 23.06.2020 
 

      2. Структурним підрозділам міської ради: 

      2.1.Забезпечити доведення цього розпорядження до підвідомчих 

підприємств, установ та організацій. 
 

      3. Підприємствам, установам, організаціям, ринкам, торгівельним мережам, 

об’єктам з масовим перебуванням людей незалежно від форми власності та 

підпорядкування:   

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ 

НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 



 

     3.1. Організувати роботу з висвітлення інформації щодо ситуації з       

COVID-19 у місті Чернігові. 

     3.2. Інформацію отримувати з офіційного вебпорталу Чернігівської міської 

ради chernigiv-rada.gov.ua. 

      Термін виконання щоденно починаючи з 23.06.2020. 
       

     4. Управлінню патрульної полдіції Департаменту патрульної поліції 

Національної поліції України (Думич А. А.), Чернігівському відділу поліції 

ГУНП України в Чернігівській області (Домарацький А. М.), військовій частині 

3082 Північного оперативно-територіального обєднання Національної гвардії 

України (Савчук А. С.), комунальному підприємству «Муніципальна варта» 

міської ради (Хрустицький  В. А):   

  4.1. Під час здійснення перевірок (патрулювання) щодо дотримання 

карантинних заходів пов’язаних з COVID-19 у місті Чернігові, вимагати від 

керівників перелічених у п.2 суб’єктів господарювання висвітлення інформації 

щоденної інформації. 

  Термін виконання – постійно. 

      5. Прес-службі міської ради (Чусь Н. М.). 

      5.1. Забезпечити доведення цього розпорядження до громадськості міста 

через офіційний вебпортал Чернігівської міської ради. 

       Термін виконання – негайно.  

      5.2. Забезпечити розміщення  інформації щодо COVID-19 за добу. 

       Термін виконання – до 17.00 годин щоденно.  
       

      6. Інформацію про виконані заходи та залучені для їх виконання  сили та 

засоби надавати до штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації через 

відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської 

ради (тел/факс -629-472, електронна адреса – ns@chernigiv-rada.gov.ua та у 

системі електронного документообігу megapolis). 

      7. 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 
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