
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 16 березня 2020 року                         м. Біла Церква                                    № 57 Р 

 

Про тимчасове обмеження в роботі структурних підрозділів міської 

ради, виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств, 

установ, організацій, закладів, крім закладів охорони здоров’я з 

метою попередження розповсюдження захворюваності COVID-19 
 

Відповідно до п.19, 20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Указу Президента України від 13 березня 2020 року № 87/2020 «Про рішення Ради 

національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 

року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», 

на виконання розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 12 березня 

2020 року № 138 «Про запобігання поширенню на території Київської області коронавірусу 

COVID-19», рішення виконавчого комітету міської ради від 10 березня 2020 року № 119 

«Про заходи запобігання поширення деяких інфекційних захворювань»,  рішення 

виконавчого комітету міської ради від 11 березня 2020 року №152 « Про першочергові 

заходи запобігання поширення коронавірусної інфекції (COVID-19) в місті Біла Церква», 

зобов’язую: 

 

1. З 17 березня 2020 року з 00.01 год. вжити зазначених заходів : 

1.1. тимчасово обмежити відвідування посадовими особами та працівниками своїх 

робочих місць шляхом: 

- надання відпустки, зокрема, але не виключно терміном 14 календарних днів 

працівникам, які повернулись/повертаються з країн де зареєстровані випадки COVID-19, 

мають 60-річний віковий діапазон, схильні до інфікування вірусом у зв’язку з наявними 

хронічними захворюваннями та є в зоні ризику, працівникам, які мають дітей віком до 14 

років (за окремим графіком), громадян з урахуванням встановлених обмежень та з метою 

самоізоляції; 

-  максимально перевести здійснювану роботу на відділений доступ із застосуванням 

електронних комунікацій і технологій; 

2. Передбачити режим регулярного провітрювання службових приміщень. 

3. Здійснювати заходи із застосуванням дезінфікуючих розчинів. 

4. Керівництву та керівникам структурних підрозділів міської ради, виконавчих 

органів міської ради, комунальних підприємств (установ, організацій, закладів) міської 

ради  заборонити проведення особистих прийомів громадян на період обмежувальних 

заходів. 

5. Приймати звернення громадян через електронну пошту та форму звернення на 

відповідних сайтах, обмежити відрядження, участь та проведення нарад без їх нагальності. 

6. Керівникам структурних підрозділів міської ради, виконавчих органів міської 

ради, що надають адміністративні та соціальні послуги за окремим графіком визначити часи 

роботи. 



2 

 

7. Білоцерківському міському територіальному центру соціального обслуговування 

заборонити проведення будь-яких заходів за участю відвідувачів. 

8. Керівникам структурних підрозділів міської ради, виконавчих органів міської 

ради подати до відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого 

самоврядування і нагород міської ради до 17 години відпустки своїх працівників. 

9. Комунальним підприємствам (установам, організаціям, закладам) міської ради 

встановити графіки відпусток на період обмежень. 

9. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                     Геннадій ДИКИЙ   


