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У К Р А Ї Н А 

ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛІТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

12  березня 2020 року                       смт. Літин                                          № 8 

 

 

Про заходи з попередження поширення 

на території населених пунктів  

Літинської селищної об’єднаної 

територіальної громади коронавірусу COVID-19 

            

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року 

№211 «Про запобігання поширенню на території України корона вірусу COVID-

19», Протоколу позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Літинського району від 12 березня 2020 року 

№6, з метою запобігання занесенню та поширенню на територію населених пунктів 

Літинської селищної об’єднаної територіальної громади гострої респіраторної 

хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, в період з 16.03.2020 року по 

03.04.2020 року:  

1. Заборонити на території населених пунктів Літинської об’єднаної 

територіальної громади проведення будь-яких масових заходів, крім заходів, 

необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування. 

2. Призупинити освітній процес в закладах дошкільної освіти Літинської 

селищної ради.   

3. Провести через засоби масової інформації роз’яснювальну роботу серед 

населення щодо необхідності максимального обмеження пересування без крайньої 

потреби санітарно-освітньої роботи серед населення з питань профілактики гострої 

респіраторної хвороби COVID-19. 

4. Заборонити проведення культурних, політичних, спортивних, соціальних, 

релігійних та інших заходів за масовою участю громадян, виключити планування 

таких заходів, у тому числі пов’язаних з виїздом громадян України за кордон до 

стабілізації ситуації. 

5. Власникам розважальних закладів та закладів громадського харчування, 

обмежити роботу закладів, посилити контроль за дотриманням санітарних правил 

та норм, не допускати проведення будь-яких розважально-масових заходів. 
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6. Керівникам підприємств, установ, організацій, що знаходяться на 

території населених пунктів Літинської об’єднаної територіальної громади 

незалежно від форм власності рекомендувати: 

6.1. скасувати проведення особистих прийомів громадян; 

6.2. не допускати працівників, які мають ознаки респіраторних захворювань 

до роботи та обслуговування громадян; 

6.3. запровадити щоденний температурний скринінг персоналу, негайно 

відправляти додому на самоізоляцію усіх працівників, які мають ознаки гострих 

респіраторних захворювань з послідуючим обов`язковим повідомленням 

територіальних лікувальних закладів та відокремленого структурного підрозділу 

Калинівського міжрайонного відділу лабораторних досліджень Державного 

управління «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України»; 

6.4. максимально перевести здійснювану персоналом роботу на віддалений 

доступ із застосуванням електронних комунікацій і технологій; 

6.5. передбачити режим регулярного провітрювання службових приміщень, за 

можливості здійснювати дезінфекційні заходи за допомогою кварцювання. 

7. Керівникам закладів дошкільної освіти: 

7.1. повідомити учасників освітнього процесу про призупинення навчально-

виховного процесу з 16 березня 2020 року по 03 квітня 2020 року; 

7.2. провести  додаткові  інструктажі та роз’яснювальну роботу серед батьків  

щодо шляхів розповсюдження захворюваності на коронавірус COVID-19; 

7.3. організувати  на зазначений період чергування в закладах дошкільної  

освіти членів колективу; 

7.4. у разі необхідності розробити заходи щодо виконання педагогічними 

працівниками іншої організаційно-педагогічної роботи; 

 7.5. забезпечити проведення комплексу робіт щодо підтримання 

функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, а також необхідних робіт 

для відновлення освітнього процесу; 

 7.6. про виникнення надзвичайних ситуації терміново інформувати  

виконавчий комітет Літинської селищної ради. 

8. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Літинської селищної ради 

здійснити оплату праці працівникам закладів дошкільної освіти згідно з чинним 

законодавством. 

9. Призупинити роботу маршрутного таксі Калинова-Соборна-Кармелюка в 

смт. Літин до особливого розпорядження. 

10. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                Анатолій БИЧОК 


