
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 16 квітня 2020 року                           м. Біла Церква                                                   № 216 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 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), 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 1.14. пункту 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 02 

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

викласти в такій редакції: 

«1.14. перебування в громадських місцях, на вулицях, площах, дворах, за 

виключенням приватних помешкань громадян осіб, які не досягли 14 років, без супроводу 

батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, 

інших осіб відповідно до закону або повнолітніх родичів дитини;». 

2. Підпункт 1.17. пункту 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 02 

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

викласти в такій редакції: 

«1.17. проведення в багатоквартирних будинках ремонтних, будівельних та інших 

робіт (надання послуг), що супроводжуються шумом, окрім тих, які відповідно до чинного 

законодавства України повинні бути виконані (надані) в умовах надзвичайної ситуації та за 

умови забезпечення виконавців таких робіт (надавачів послуг) засобами індивідуального 

захисту, зокрема, респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими 

самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.».  

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

забезпечити широке анонсування та висвітлення інформації про прийняте рішення. 

4. 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 


