
Україна
Київська область Києво-Святошинський район

Віто-Поштова сільська рада
08170, с.Віта-Поштова, вул. Боярська, 4, тел. (044)251-07-06, код ЄДРПОУ 04358490

Е-таі1: УІТА-Р1@икг.пеі

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
23.03.2020 року № 48

с. Віта-Поштова
Про обмеження шляхів розповсюдження серед населення на території 

Віто-Поштової сільської ради Києво-Святошинського району Київської 
області гострої респіраторної хвороби СОУГО-19

На виконання доручення В.о. голови Києво-Святошинської районної 
державної адміністрації від 23.03.2020 року № 5-1 та Протоколу
позачергового засідання комісії Віто-Поштової сільської ради Києво- 
Святошинського району Київської області з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуації від 23.03.2020 року № 4, з метою 
обмеження шляхів розповсюдження серед населення гострої респіраторної 
хвороби СОУГО-19 на території Віто-Поштової сільської ради Києво- 
Святошинського району Київської області:

Ввести обмежувальні заходи на території Віто-Поштової сільської ради 
Києво-Святошинського району Київської області, а саме:

1. У разі довезення працівників за межами населеного пункту (Київська 
область, м. Київ), рекомендувати керівникам підприємств, установ, 
організацій, які забезпечують життєдіяльність сіл Віта-Поштова та Юрівка, з 
метою отримання спеціального квитка для перевезення їх працівників у 
наземному транспорті (автобусі), звертатися до відділу інфраструктури в 
Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області 
(контактна особа: Царюк Наталія Сергіївна, 096-149-54-14).

Термін: 23.03.2020
2. Забезпечити проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи 

щодо заборони користування дитячими та спортивними майданчиками в 
парках, скверах та на прибудинкових територіях.

Термін: до покращення епідемічної 
ситуації

3. В установленому порядку забезпечити виділення цільових коштів 
для проведення заходів та створення резерву дезінфікуючих засобів для 
проведення дезінфекції житлових багатоквартирних будинків.

Термін: 24.03.2020



4. Заборонити роботу ринків та об’єктів торгівлі (за виключенням 
продуктових та господарських магазинів (відділів), аптек).

Термін: негайно
5. Залучити громадське формування з охорони правопорядку «Віта- 

Захист» щодо забезпечення громадського порядку та обмежувальних заходів 
у разі потреби.

Термін: негайно
6. Обмежити кількість споживачів в тбргівельних приміщення 

підприємств, установ, організацій які продовжусь роботу в умовах
м2 та проведення заходів щодо 

приміщеннях.
Термін: до 25.03.2020

юрядження залишаю за собою.

карантину, у кількості не більше 1 
дотримання санітарних норм у

7. Контроль за викона;

Сільський голова
До ,

Д. ШУЛЬГАН


