
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 23 червня 2020 року                           м. Біла Церква                                         № 334 

 

Про вжиття додаткових протиепідемічних 

заходів на території міста Біла Церква 

 

Відповідно до підпункту 2 пункту «б» статті 30, статті 40 Закону України «Про місцеве 

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

постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення 

карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами внесеними 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року № 500), враховуючи протокол 

позачергового засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій від 19 червня 2020 року № 19, у зв’язку із необхідністю вжиття 

заходів безпеки та з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території міста Біла Церква, виконавчий комітет 

міської ради вирішив: 

 

1. Суб’єктам господарювання незалежно від форми власності, що здійснюють 

господарську діяльність на території міста Біла Церква, на період дії карантину з метою 

обмеження скупчення громадян у транспорті та на шляхах прямування на роботу/з роботи 

рекомендувати застосувати там, де це можливо, гнучкий режим робочого часу:  

1.1. Внести (по можливості) зміни до режимів роботи суб’єкта господарювання з метою 

встановлення початку роботи з 08.00, 09.00, 10.00 чи більш пізньої години. Зокрема, 

встановити початок роботи о 10.00 або більш пізній годині суб’єктам господарювання, які 

провадять діяльність у таких видах економічної діяльності: 

- оптова та роздрібна торгівля;  

- ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів; 

- поштова та кур’єрська діяльність; 

- тимчасове розміщування та організація харчування; 

- страхова діяльність; 

- освіта; 

- надання соціальної допомоги; 

- мистецтво, спорт, розваги та відпочинок. 

2. Керівникам суб’єктів господарювання: 

2.1. Додатково провести роз’яснювальну роботу з підлеглими працівниками щодо 

необхідності дотримання карантинних заходів, фізичної дистанції не менше 1,5 метра та для 

збереження здоров’я – необхідності обов’язкового перебування в громадських будинках і 

спорудах, громадському транспорті у вдягнутих засобах індивідуального захисту, зокрема 

респіраторах або захисних масках, що закривають ніс та рот. 

2.2. Забезпечити дотримання актів Кабінету Міністрів України, постанов Головного 

державного санітарного лікаря України щодо карантинних заходів, особистої гігієни, носіння 

засобів індивідуального захисту, організації місць розміщення антисептичних засобів для 

обробки рук, проведення дезінфекції громадського транспорту – в кінці кожного робочого дня, 
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стаціонарних поверхонь та контактних поверхонь - кожні три години, зокрема, дезінфекцію 

візків, корзин, тощо в закладах торгівлі – в кінці кожного робочого дня. 

3. Суб’єктам господарювання, що здійснюють господарську діяльність на ринках міста 

Біла Церква: 

3.1. Забезпечити дотримання карантинних заходів з розрахунку фізичної дистанції між 

відвідувачами не менше 1,5 м та знаходження не більш як однієї особи на 5 кв. метрів площі 

будівлі або території (якщо торгівля проводиться на відкритому повітрі). 

3.2. Допуск відвідувачів та їх подальше обслуговування дозволяється лише за наявності 

вдягнутих респіратора або захисної маски, що закривають ніс та рот. 

4. Адміністрація ринку несе персональну відповідальність за дотримання вимог актів 

Кабінету Міністрів України, рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України, постанов 

Головного державного санітарного лікаря України, зокрема, постанови Головного державного 

санітарного лікаря України від 06 червня 2020 року № 34 «Про затвердження Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів з торгівлі на ринках на період 

карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» та забезпечує 

контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність на ринку 

вимог щодо профілактичних та протиепідемічних заходів, в тому числі встановлених пунктом 

3 цього рішення, оперативне усунення порушень. 

5. На прилеглій до ринку території заборонити неконтрольовану (стихійну) торгівлю. 

6. Закладам громадського харчування міста Біла Церква посилити контроль за 

виконанням працівниками та відвідувачами актів Кабінету Міністрів України, постанов 

Головного державного санітарного лікаря України в частині дотримання санітарних норм та 

правил, вимог щодо встановлення обмежень, яких необхідно дотримуватись з метою 

профілактики поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), забезпечувати оперативне 

усунення виявлених порушень. 

7.  Відділу транспорту та зв’язку Білоцерківської міської ради, разом із Комунальним 

підприємством Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта», за згодою з Батальйоном 

патрульної поліції в місті Біла Церква Управління патрульної поліції у Київській області 

Департаменту патрульної поліції посилити контроль за дотриманням протиепідемічних 

заходів під час здійснення суб’єктами господарювання регулярних та нерегулярних 

пасажирських перевезень автомобільним транспортом у міському сполученні. 

8. Відділу з питань торгово-побутового обслуговування населення та громадського 

харчування Білоцерківської міської ради, відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з 

громадськістю Білоцерківської міської ради, разом із Комунальним підприємством 

Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта», Білоцерківським міським управлінням 

Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області (за згодою), 

Білоцерківським відділом поліції Головного управління Національної поліції у Київській 

області (за згодою), Батальйоном патрульної поліції в місті Біла Церква Управління 

патрульної поліції у Київській області Департаменту патрульної поліції (за згодою) 

організувати проведення рейдових груп з метою перевірки дотримання карантинних заходів 

на ринках, у магазинах, місцях надання послуг з реалізації продовольчих та непродовольчих 

товарів, в місцях надання побутових послуг населенню. 

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

ради забезпечити широке анонсування та висвітлення інформації про прийняте рішення. 

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

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                         Геннадій ДИКИЙ 


