
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 23 березня 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 184 

 

Про вжиття заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на 

території Білоцерківської міської територіальної громади 

 

Враховуючи протокол № 12 позачергового засідання Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 22 березня 2021 року, протокол 

№ 5 позачергового засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 23 березня 2021 року, відповідно до статті 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 

1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), у зв’язку із встановленням 

на території Київської області «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, виконавчий 

комітет міської ради вирішив: 

1. Визнати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 01 березня 2021 року № 160 «Про додаткові обмежувальні заходи на території 

Білоцерківської міської територіальної громади на період дії карантину» та від 12 березня 2021 

року № 181 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

від 01 березня 2021 року № 160 «Про додаткові обмежувальні заходи на території 

Білоцерківської міської територіальної громади на період дії карантину». 

2. Суб’єктам господарювання, що надають послуги з перевезення забезпечити: 

2.1. здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним 

транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі 

маршрутного таксі, в електричному (тролейбус) транспорті в кількості 50 відсотків місць для 

сидіння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу i визначена в 

реєстраційних документах на такий транспортний засіб; 

2.2. дезінфекцію транспортних засобів та забезпечити водіїв засобами індивідуального 

захисту, зокрема респіраторами або захисними масками; 

2.3. контроль за використанням засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів 

або захисних масок, що закривають ніс та рот, пасажирами під час перевезення, у тому числі 

виготовлених самостійно. 

3. Відділу транспорту та зв’язку міської ради, відділу з питань торгово-побутового 

обслуговування населення та громадського харчування міської ради,  управлінню освіти та 

науки міської ради, управлінню молоді та спорту міської ради, управлінню культури і туризму 

міської ради, Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Муніципальна 

варта» разом із Білоцерківським районним управлінням поліції Головного управління 

Національної поліції у Київській області, Батальйоном патрульної поліції в місті Біла Церква 
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Управління патрульної поліції у Київській області Департаменту патрульної поліції посилити 

контроль щодо дотримання суб’єктами господарювання, підприємствам, установам, 

організаціям незалежно від форми власності посилених протиепідемічних обмежувальних 

заходів установлених пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 

року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) та 

пунктом 2 цього рішення. 

4. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю міської ради забезпечити 

широке анонсування та висвітлення інформації про прийняте рішення. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

В.о. міського голови                                                                               Дмитро КИРИШУН 


