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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Про тимчасове зупинення роботи
об’єктів загального користування
Відповідно до статті 40, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР із змінами, Закону України «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 року № 4004-XII
із змінами, Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000
№1645-ІІІ із змінами, Указу Президента України від 13 березня 2020 року № 87/2020 «Про
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року «Про
невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», постанови
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню
на території України коронавірусу COVID-19», розпорядження голови Одеської обласної
державної адміністрації від 18 лютого 2020 року № 97-/од-2020 «Про заходи щодо
запобігання занесенню і поширенню на території Одеської області гострої респіраторної
хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV», на виконання рішення комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Ренійської районної державної
адміністрації від 16.03.2020 року (протокол №8), з метою попередження розповсюдження
захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19
на території с. Плавні, виконавчий комітет Плавнівської сільської ради
ВИРІШИВ:
1. З 17 березня до 03 квітня 2020 року тимчасово зупинити роботу об’єктів
загального користування незалежно від форми власності та підпорядкування,
розташованих на території с. Плавні, а саме:
- усіх магазинів, крім продуктових та побутових товарів;
- барів, кафе, пабів;
- музеїв, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів;
- дитячих розважальних майданчиків, у тому числі спортивних;

- спортивних та тренажерних залів, спортивних майданчиків та стадіонів;
- інших закладів та установ (на розсуд та під особисту відповідальність керівників).
2. Керівникам підприємств, закладів, установ та організацій незалежно від форм
власності та підпорядкування, іншим суб'єктам господарювання:
- забезпечити проведення дезінфекційних заходів на підпорядкованих об’єктах,
заходів поточної дезінфекції у місцях масового скупчення людей;
- рекомендувати скасувати або відтермінувати на період дії цього рішення усі
відрядження;
- за можливості ввести дистанційний режим роботи для працівників;
- рекомендувати обмежити доступ відвідувачів до об’єктів закладів, установ,
організацій та підприємств.
3. Рекомендувати особам, які повертаються із країн охоплених епідемією
коронавірусу COVID-19 самоізолюватись, як найменше на 14 днів, під контроль сімейного
лікаря.
4. Рекомендувати особам похилого віку без особливої потреби не виходити на
вулицю та залишатися вдома.
5. Попередити керівників підприємств, закладів, установ і організацій незалежно від
форми власності та підпорядкування, інших суб'єктів господарювання про персональну
відповідальність за невиконання цього рішення згідно з чинним законодавством України.
6. Секретарю виконавчого комітету Жоля Г.В. забезпечити поширення інформації
про тимчасове зупинення роботи об’єктів загального користування, розташованих на
території с.Плавні, із залученням електронних ресурсів та друкованих засобів масової
інформації.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голови.
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