
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 23 вересня 2021 року                            м. Біла Церква                                          № 233 Р  

 

Щодо встановлення «жовтого» рівня епідемічної 

небезпеки поширення COVID-19 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 

«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів 

з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (в редакції згідно зі змінами 

внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 року № 981  «Про 

внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України») на території України 

продовжено дію карантину до 31 грудня 2021 року. 

Відповідно до пункту 23 Постанови № 1236, рішенням Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21 вересня 2021 року № 35 

на території Київської області встановлено з 00 год. 00 хв. 23 вересня 2021 року «жовтий» 

рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 та застосовуються обмежувальні 

протиепідемічні заходи, передбачені пунктом 22 та пунктом 3 Постанови № 1236 (зі 

змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 року № 981  

«Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»), зобов’язую: 

Невідкладно: 

Управлінню освіти і науки БМР 

Управлінню культури і туризму БМР 

Управлінню з питань молоді та спорту БМР 

 

1.1. Провести роз’яснювальну роботу в підпорядкованих підприємствах, установах, 

організаціях, закладах щодо необхідності дотримання обмежувальних протиепідемічних 

заходів визначених пунктом 22 та пунктом 3 Постанови № 1236 (зі змінами внесеними 

постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 року № 981  «Про внесення 

змін до деяких актів Кабінету Міністрів України») визначених для «жовтого» рівня 

епідемічної небезпеки. 

1.2. Організувати роботу (діяльність), проведення заходів з урахуванням 

неухильного дотримання вимог Постанови № 1236. 

 

Управлінню економіки БМР 

Відділу з питань торгово-побутового обслуговування 

населення та громадського харчування БМР 

Відділу транспорту та зв’язку БМР 

 

1.1. Поінформувати суб’єктів господарювання усіх форм власності щодо 

неухильного дотримання обмежувальних протиепідемічних заходів визначених пунктом 22 

та пунктом 3 Постанови № 1236 (зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів 

України від 22 вересня 2021 року № 981  «Про внесення змін до деяких актів Кабінету 

Міністрів України») визначених для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки. 
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Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю БМР 

 

1.1. Поінформувати населення Білоцерківської міської територіальної громади щодо 

неухильного дотримання обмежувальних протиепідемічних заходів визначених пунктом 22 

та пунктом 3 Постанови № 1236 (зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів 

України від 22 вересня 2021 року № 981  «Про внесення змін до деяких актів Кабінету 

Міністрів України») визначених для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки. 

1.2. Забезпечувати широке висвітлення інформації про розвиток епідемічної ситуації 

пов’язаної із гострою респіраторною хворобою COVID-19 на території Білоцерківської 

міської територіальної громади, заходи щодо недопущення поширення гострої 

респіраторної хвороби, обмежувальні протиепідемічні заходи. 

 

Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                                     Геннадій ДИКИЙ 


