
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 07 квітня 2020 року                           м. Біла Церква                                                   № 191 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 02 квітня 2020 року № 175 

«Про встановлення тимчасових заборон у місті Біла Церква» 

 

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», беручи до уваги 

постанову Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами від 02 квітня 2020 року № 255), враховуючи 

Рекомендації щодо проведення профілактичних заходів з недопущення поширення випадків 

COVID-19 на підприємствах та в установах, рішення позачергового засідання Київської 

обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21 

березня 2020 року (протокол № 6), Розпорядження Київської обласної державної 

адміністрації від 06 квітня 2020 року № 183,  з метою запобігання поширенню на території 

міста Біла Церква гострої респіраторної хвороби COVID-19, з метою попередження 

розповсюдження захворюваності гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Підпункт 1.11. пункту 1 рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 02 квітня 2020 року № 175 «Про встановлення тимчасових заборон у місті Біла 

Церква» викласти в такій редакції: 

«1.11. роботу інших суб’єктів, робота яких передбачає приймання відвідувачів окрім:  
1.11.1. магазинів робота яких спеціалізується на торгівлі виключно засобами гігієни, 

лікарськими засобами та виробами медичного призначення, предметами ритуальної 

належності, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням 

і садивним матеріалом, засобами зв’язку та телекомунікацій, в тому числі мобільними 

телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками та іншими товарами, що відтворюють 

та передають інформацію та обов’язково мають прямі контракти з операторами зв’язку, за 

умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту (зокрема 

захист обличчя та очей) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема, 

респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також 

дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів; 

1.11.2. провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, 

ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного 

обслуговування та ремонту транспортних засобів, діяльності з підключення споживачів до 

Інтернету, об’єктів поштового зв’язку, за умови забезпечення відповідного персоналу 

засобами індивідуального захисту (зокрема захист обличчя та очей) та відвідувачів засобами 

індивідуального захисту, зокрема, респіраторами або захисними масками, у тому числі 
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виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних 

заходів;». 

3. Пункт 1 рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 02 квітня 

2020 року № 175 «Про встановлення тимчасових заборон у місті Біла Церква» доповнити 

підпунктом 1.18. такого змісту: 

«1.18. самовільно залишати місця обсервації (ізоляції).» 

4. Пункт 5 рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 02 квітня 

2020 року № 175 «Про встановлення тимчасових заборон у місті Біла Церква»  викласти в 

такій редакції: 

«5. Заборонити на території міста Біла Церква проведення всіх масових (культурних, 

розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, крім 

заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, за умови забезпечення учасників засобами індивідуального захисту, 

зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а 

також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.» 

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

ради та керівникам виконавчих органів Білоцерківської міської ради забезпечити широке 

анонсування та висвітлення інформації про прийняте рішення. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови та 

керуючого справами виконавчого комітету міської ради згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


