БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 29 вересня 2020 року

м. Біла Церква

№ 597

Про встановлення протиепідемічних заходів,
передбачених для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки,
на період карантину на території міста Біла Церква
Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету
Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі
змінами), протоколу № 33 позачергового засідання Державної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 24 вересня 2020 року, враховуючи рішення
виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 11 серпня 2020 року № 445 «Про деякі
питання протиепідемічних заходів на території міста Біла Церква на період карантину»,
керуючись протоколом № 29 позачергового засідання Київської обласної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 25 вересня 2020 року,
розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 25 вересня 2020 року
№ 508 «Про внесення змін до розпорядження голови Київської обласної державної
адміністрації від 31 липня 2020 року № 368», виконавчий комітет міської ради вирішив:
1.
На території міста Біла Церква, додатково до протиепідемічних обмежень,
установлених рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 11 серпня 2020
року № 445 «Про деякі питання протиепідемічних заходів на території міста Біла Церква на
період карантину», застосовуються протиепідемічні заходи передбачені для «жовтого» рівня
епідемічної небезпеки, у зв’язку із чим заборонено:
1.1. відвідування сторонніми особами без нагальної потреби установ і закладів
соціального захисту, в яких тимчасово або постійно проживають/перебувають громадяни
похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими
інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що надають соціальні
послуги сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, крім установ і
закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово);
1.2. роботу після 24-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання послуг
громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів
тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної
доставки замовлень та замовлень на винос.
2. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю міської ради забезпечити
широке анонсування та висвітлення інформації про прийняте рішення.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови згідно з
розподілом обов’язків.
Міський голова

Геннадій ДИКИЙ

