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ПРОТОКОЛ № 1 

позачергового засідання штабу з питань запобігання занесенню та поширенню 

на території Авангардівської об’єднаної територіальної громади 

 гострої респіраторної хвороби COVID-19  

від 07 квітня 2020 року 

 

смт Авангард                                                                                                    07.04.2020 

          Головував:             - голова штабу 

          Присутні:               - члени комісії та запрошені(за окремим списком)    

 

Порядок денний: 

1. Щодо організації та надання допомоги соціально незахищеним 

громадянам, які опинились в кризовій ситуації пов’язаної з поширенням COVID 

-19.           

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 року №11 

«Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року «Про 

переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної 

ситуації» запровадження карантину і надзвичайної ситуації на всій території України 

строком на 30 днів, комісія 

ВИРІШИЛА: 

1.1. Доручити: Ляшенко С.О., Баштан Н.В.., Фурнікі І.О. постійно 

здійснювати моніторинг серед соціально незахищеним громадян, які опинились в 

кризовій ситуації пов’язаної з поширенням COVID -19 для подальшої допомоги. 

1.2. Мобільній групі (керівник Іванов І.П.) організувати збір пакетів 

харчування та забезпечити соціально незахищеним громадян відповідно списку. 

2. Щодо перебування в громадських місцях жителів громади та 

заборони їх відвідування; 

Виступила: І.Т. Дмитренко, заступник голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради. 
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Відповідно до постанови № 211 від 02.04.2020 «Про запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» з дооопрацюванням. Згідно з прийнятими змінами, на 

всій території України до кінця карантину діятиме заборона на: 

з 6 квітня перебування в громадських місцях без вдягнутої маски, респіратора; 

з 6 квітня переміщення групою осіб більш ніж дві особи (крім випадків 

службової необхідності та супроводження дітей); 

перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу 

батьків; 

відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон 

(крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності); 

відвідування спортивних та дитячих майданчиків; 

відвідування установ і закладів, що надають паліативну допомогу, соціального 

захисту, установ і закладів, що надають соціальні послуги; 

перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, тощо. 

Також постановою закріплюються правила проведення самоізоляції та 

обсервації, комісія 

ВИРІШИЛА: 

 2.1. Пірожку (директору ЖКП «Драгнава») провести заходи з огородження 

дитячих, спортивних майданчиків (сигнальною стрічкою) та місць масового 

скупчення людей (парки, сквери). 

2.2. КП «Авангардкомунсервіс» провести санітарну обробку узбіч автодоріг 

міжнародного та регіонального значення на території Авангардівської ОТГ. 

2.3 Рекомендувати суб'єктам господарювання (ТОВ «Промтоварний ринок 

«7 кілометр», ТОВ «Епіцентр К», ЖК «7-небо», СТО «Seven Motors») здійснювати 

санітарну обробку місць скупчення людей та зупинки громадського транспорту. 

2.4. Закладам торгівлі, які здійснюють свою діяльність, проводити обробку 

територій (приміщень) у відповідності до вимог санітарного законодавства. 

3 . Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

 

       Голова комісії                                                                 Сергій ХРУСТОВСЬКИЙ 

 

      Секретар комісії                                                                          Світлана Рябоконь 

 

 


