
 

Полтавська область 

Хорольська міська рада 

Виконавчий комітет 

  

РІШЕННЯ 

24 березня 2020 року                                  №45 

Про заходи щодо запобігання 

виникненню та поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2 на території міста                С.В. 

 

Керуючись ст.30, ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 30 Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб» та на виконання Указу Президента від 13.03.2010 року  № 87/2020 

«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.03.2010  

«Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах 

спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, відповідно до Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 

2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»  зі 

змінами та доповненнями, внесеними постановою від 16 березня 2020 року 

№215, доручення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій Полтавської області від 13.03.2020 №3/2020, 

протоколу засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій Хорольського району Полтавської області від 

16.03.2020 №5, та з метою недопущення поширення  на території  міста 

коронавірусу COVID-19, 

 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1.Затвердити заходи щодо запобігання виникнення та поширення гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на 

території міста (додаються). 

2.Організацію виконання заходів покласти на директора КП 

«Комунсервіс» Булатова С.В. 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Місніченка В.О. 

 

 

В.о. міського голови                                                            В.М.Керекелиця 



 
Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Хорольської міської ради  

від 24 березня 2020 року №45 

 

ЗАХОДИ 

Про запобігання виникнення поширення гострої респіраторної хвороби 

COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території міста 

 
№

з/п 
Найменування заходу Виконавець Терміни 

1 
Проведення робіт з дезінфекції 

комунального автобуса «Еталон» 

КП «Комунсервіс», 

Хорольський МВП 

ЛДДУ«Полтавський 

обласний 

лабораторний центр  

МОЗ» 

Щоденно на 

протязі дії 

карантину 

2 
Проведення робіт з дезінфекції 

комунального транспорту та 

інвентарю 

КП «Комунсервіс» 
На протязі дії 

карантину 

3 

Дезінфекція водопровідної мережі 

згідно узгоджених графіків та 

санітарних вимог на всіх 

комунальних водогонах міста.  

У разі виникнення аварійних 

ситуацій на водопровідній мережі 

дезінфекцію проводити за 

узгодженням з 

Держпродспоживслужбою 

КП «Комунсервіс» 
На протязі дії 

карантину 

4 

Проведення дезінфекції автобусних 

зупинок,  тротуарів, площ, дитячих 

майданчиків, сміттєвих урн, 

сміттєвих баків (ззовні та 

зсередини), міських туалетів, 

дитячого майданчика в міському 

сквері 

КП «Комунсервіс» 
На протязі дії 

карантину 

5 
Забезпечити працівників 

підприємства захисними засобами 
КП «Комунсервіс» 

На протязі дії 

карантину 

6 
Забезпечити проведення скринінгу 

працівників та пасажирів автобусу  
КП «Комунсервіс» 

На протязі дії 

карантину 

7 
Здійснювати пасажироперевезення 

у відповідності до умов карантину 

(не більше 10 пасажирів) 

КП «Комунсервіс» 
На протязі дії 

карантину 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету міської ради               М.О.Тарабан 


