
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 16 квітня 2020 року                           м. Біла Церква                                                   № 215 

 

 

 

Про обмежувальні заходи на період 

Великодніх свят та поминальних днів на 

території міста Біла Церква 

 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, підпункту 2 пункту «б» статті 38, 

статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 30 Закону України 

«Про захист населення від інфекційних хвороб», статті 23 Закону України «Про поховання та 

похоронну справу»,  Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», пункту 59 Правил санітарної охорони території України, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011 року № 893, 

постанови Міністерства охорони здоров’я України - Головного державного санітарного лікаря 

України від 27 березня 2020 року № 4, 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), 

протокол № 11  позачергового засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 квітня 2020 року, протокол № 7 

позачергового засідання комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 квітня 2020 року, у зв’язку із 

необхідністю дотримання заходів безпеки та з метою запобігання швидкому поширенню 

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

території міста Біла Церква, виконавчий комітету міської ради вирішив: 

 

1. Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з 

надання ритуальних послуг»: 

1.1.  закрити кладовища «Сухий Яр», «Нове Київське № 1», «Нове Київське № 2, № 

3», «Старе Зарічанське», «Нове Зарічанське», «Старе Київське» на в’їзд та вхід для 

відвідування у дні: 25, 26, 27, 28 квітня 2020 року; 

1.2.  встановити біля входів на кладовищах інформаційні таблички, розмістивши на 

них прийняте рішення виконавчого комітету міської ради  та загальну інформацію про 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

2. Обмежити відвідування кладовищ «Сухий Яр», «Нове Київське № 1», «Нове 

Київське № 2, № 3», «Старе Зарічанське», «Нове Зарічанське», «Старе Київське» 

підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, суб’єктами господарювання 

та громадянами, з будь-якою метою, на період дії обмежувальних заходів, крім: 

2.1.  працівників Комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Спецкомбінат з надання ритуальних послуг», які безпосередньо працюють на території 

кладовищ, за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту, зокрема 
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респіраторами або захисними масками, а також дотримання відповідних санітарних та 

протиепідемічних заходів; 

2.2.  осіб, присутніх на похованні та осіб, які здійснюють ритуальні обряди та заходи 

перед похованням, за умови забезпечення засобами індивідуального захисту, зокрема 

респіраторами або захисними масками, а також дотримання відповідних санітарних та 

протиепідемічних заходів, у кількості не більше ніж 10 осіб біля однієї могили. 

3. Заборонити на кладовищах вживання алкогольних напоїв та споживання їжі.   

4. Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з 

надання ритуальних послуг», Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Муніципальна варта» разом із Білоцерківським відділом поліції Головного управління 

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

Управління патрульної поліції у Київській області Департаменту патрульної поліції посилити 

заходи із забезпечення охорони громадського порядку на територіях кладовищ «Сухий Яр», 

«Нове Київське № 1», «Нове Київське № 2, № 3», «Старе Зарічанське», «Нове Зарічанське», 

«Старе Київське» у дні: 25, 26, 27, 28 квітня 2020 року. 

5. Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Муніципальна 

варта», відділу з питань торгово-побутового обслуговування населення та громадського 

харчування міської ради разом із Білоцерківським відділом поліції Головного управління 

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

Управління патрульної поліції у Київській області Департаменту патрульної поліції посилити 

заходи щодо контролю за виконанням суб’єктами господарювання вимог обмежувальних 

заходів та недопущення стихійної торгівлі у невстановлених місцях без відповідного дозволу 

на території міста Біла Церква, прилеглих територіях кладовищ та кладовищах «Сухий Яр», 

«Нове Київське № 1», «Нове Київське № 2, № 3», «Старе Зарічанське», «Нове Зарічанське», 

«Старе Київське», зокрема будь-якими товарами ритуальної приналежності, релігійної 

атрибутики, квітами, в тому числі штучними, продуктами харчування. 

6. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради, 

Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання 

ритуальних послуг» забезпечити проведення заходів з посилення режиму поточної дезінфекції 

на кладовищах міста Біла Церква. 

7. Духовенству усіх конфесій міста Біла Церква та їх релігійним організаціям: 

7.1.  на період дії карантину забезпечити дотримання обмежувальних заходів 

визначених чинним законодавством України; 

7.2.  святкові богослужіння з нагоди святкування Великодня 19 квітня 2020 року, 

поминальні богослужіння та заходи проводити без участі громадян у культових спорудах та 

на прилеглих до них територіях; 

7.3.  відвідування кладовищ міста Біла Церква з метою звершення на них 

заупокійних молитов здійснювати після закінчення дії обмежувальних заходів; 

7.4.  звернутися до громадян через наявні інформаційні ресурси з роз’ясненнями 

порядку проведення Великодніх богослужінь та, відповідно, освячень у зв’язку з 

карантинними заходами; 

7.5.  здійснювати трансляцію святкових та поминальних богослужінь за допомогою 

Інтернет-ресурсів, засобів теле - та радіокомунікацій. 

8. Відвідування кладовищ міста Біла Церква для спомину померлих здійснювати 

після закінчення дії обмежувальних заходів-карантину. 

9. Невиконання обмежувальних заходів визначених цим рішенням, порушення 

законодавства про захист населення від інфекційних хвороб, порушення санітарного 

законодавства, та обмежувальних заходів тягне за собою адміністративну та/або кримінальну 

відповідальність передбачену чинним законодавством України. 

10. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю міської ради: 

10.1.  забезпечити широке анонсування та висвітлення інформації про прийняте 

рішення; 



3 
 

10.2.  сприяти духовенству усіх конфесій міста Біла Церква та їх релігійним 

організаціям щодо організації запису та/або трансляції на інформаційних ресурсах звернення 

релігійних організацій до громадян щодо святкування Великодня в умовах обмежувальних 

заходів – карантину. 

11. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови 

згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                     Геннадій ДИКИЙ 


