
КЕРІВНИК РОБІТ

З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ МЕДИКО-БІОЛОГЧНОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ 
СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ У 

ЗВ’ЯЗКУ З ЕПІДЕМІЧНОЮ СИТУАЦІЄЮ НА ТЕРИТОРІЇ 
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ, СПРИЧИНЕНОЮ КОРОНАВІРУСОМ

2019 -ІЧСОУ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

16 квітня 2020 року м. Бровари № 10

Про вжиття додаткових 
обмежувальних заходів під час 
святкування Великодня та 
проведення поминальних днів 
у 2020 році на території Броварського 
району у період карантину

Відповідно до Законів України «ІТро місцеві державні адміністрації», «Про 
захист населення від інфекційних хвороб», постанов Кабінету Міністрів 
України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на 
території України коронавірусу СОУГО-19» (із змінами, внесеними постановами 
Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 року № 215, від 25 березня 2020 
року № 239, від 29 березня 2020 року № 241, від 20 березня 2020 року № 242, 
від 02 квітня 2020 року № 255) зважаючи на актуальність загрози погіршення 
епідеміологічної ситуації в Україні, та з метою попередження поширення 
коронавірусної інфекції (СОУГО -19) на території району:

1. Релігійним організаціям всіх церков, конфесій, напрямків і течій у районі 
рекомендувати з 16 по 21 квітня 2020 року проводити богослужіння без участі 
громадян у приміщеннях культових будівель і на прилеглих до них територіях 
та освячення великодніх кошиків дистанційно.

2. Сільським та селищним головам району рекомендувати заборонити 
відвідування кладовищ населенням, у тому числі, присутніх на них 
священнослужителів, з метою поминальних заходів (з 19 до 29 квітня 2020 року 
включно) і встановлення намогильних споруд (окрім поховання) та перенести 
дані заходи на 06 червня 2020 року або ж на після карантинний період.



3. Сільським, селищним головам та відповідним комунальним 
підприємствам району рекомендувати виготовити та встановити біля входу на 
кладовища інформаційні таблички, розмістивши на них дане розпорядження та 
загальну інформацію про запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом.

4. Броварському відділу поліції Головного управління Національної поліції 
у Київській області забезпечити публічну безпеку та порядок відповідно до п. 1 
та п.З даного розпорядження, із залученням громадських формувань та 
особового складу Національної Гвардії України.

5. Відділу управління персоналом та організаційної роботи, сільським та 
селищним головам району забезпечити інформування населення про вжиття 
додаткових обмежувальних заходів під час святкування Великодня та 
проведення поминальних днів у період карантину на території району 
відповідно даного розпорядження.

6. Сільським та селищним головам району, Броварському відділу поліції 
Головного управління Національної поліції у Київській області інформацію про 
запровадження та виконання даного розпорядження надати в Штаб з ліквідації 
наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуацій природного характеру 
регіонального рівня у зв’язку з епідемічною ситуацією на території 
Броварського району, спричиненою коронавірусом 2019-пСоУ (далі -  Штаб) на 
електронну адресу brdadcd@ukr.net в термін до 12.00 год 21.04.2020 року та 
до 12:00 29 квітня 2020 року

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на начальника 
Штабу Чернявського О.О. ч

Керівник робіт Ю. ПЛАКСЯ
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