
 
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25.05.2020  № 56  

с. Руська Поляна 
 

Про заходи щодо недопущення поширення  

захворювань, спричинених коронавірусом  

СОVID-19 

 

Керуючись вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 р.  

№ 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 та етапів послаблення протиепідемічних заходів», 

рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Черкаської ОДА від 21.05.2020 року (Протокол № 26) та 

рішення місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій при виконкомі Руськополянської сільської ради від 

22.05.2020 року (Протокл № 24), виконавчий комітет  

 

ВИРІШИВ: 

1. Продовжити карантин на території Руськополянської сільської ради до                     

22 червня 2020 року; 

2. Послабити протиепідемічні заходи на території Руськополянської 

сільської ради з 22 травня 2020 року відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів 

послаблення протиепідемічних заходів». 

3. Керівникам підприємств, установ, організацій та закладів на території 

Руськополянської ОТГ усіх форм власності у своїй діяльності керуватися 

положеннями, передбаченими постановами Кабінету Міністрів України 

від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби СОVID-19 спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами) та від 20.05.2020 №392 «Про 

встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних 

заходів», постановами Головного державного санітарного лікаря України 



та рішеннями місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки на 

надзвичайних ситуацій. 

4. З 25 травня 2020 року розпочати відновлення освітнього процесу в 

приміщеннях закладів дошкільної освіти  Руськополянської сільської 

ради, враховуючи Тимчасові рекомендації щодо організації 

протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період 

карантину у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19), 

затвердженого головним державним санітарним лікарем України від 

21.05.2020 р. № 25 

5. Начальнику відділу освіти, культури, туризму, молоді, спорту  

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради Нечипоренко О. О. 

забезпечити виконання постанов Головного державного санітарного 

лікаря України від 21.05.2020 № 24 «Про затвердження тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при проведенні 

зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та 

єдиного фахового вступного випробування в період карантину в зв'язку з 

поширенням коронавірусної хвороби СОVID-19». 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пашкевич Ю.А. 

 

 

        Сільський голова                                    О. Г. Гриценко 

   


