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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ №10
Від 25 березня 2020 року. с.Копашново.

«Про організацію та контроль за дотриманням на території Копашнівської
сільської ради правового режиму запобігання поширенню гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211
« Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» із
змінами згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 р.
№ 215 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11
березня 2020 р. № 211», у відповідності до статті 30 Закону України «

Про захист населення від інфекційних хвороб», статті 32 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 113 Кодексу законів про
працю України, статті 26 Закону України «Про відпустки», виконавчий
комітет Копашнівської сільської ради
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ВИРІШИВ:

1. Тимчасово призупинити навчально-виховний процес в дошкільному
навчальному закладі с.Копашново з 12.03.2020 та до закінчення карантину.
2. Завідувачу Копашнівського ДНЗ ( Армаш Н.В.) :
- провести роз’яснювальну роботу з батьками щодо необхідності
призупинення навчально-виховного процесу на відповідний період;
- вирішити згідно з чинним законодавством питання зайнятості та оплати
праці педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу на час
призупинення роботи ДНЗ.
3. Оплату праці завідувачу Копашнівського ДНЗ та завгоспу та сторожам
на час призупинення роботи Копашнівського ДНЗ здійснювати в розмірі 100%
посадового окладу.
4. На період дії карантину заборонити на території Копашнівської
сільської ради :
- проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних,
релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб,
крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та
органів місцевого самоврядування;
- роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів,
зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно
-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів,
закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення,
крім роздрібної торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни,
лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами зв’язку,
провадження банківської та страхової діяльності, а також торговельної діяльності
і діяльності з надання послуг з громадського харчування із застосуванням
адресної доставки замовлень за умови забезпечення відповідного персоналу
засобами індивідуального захисту;
- перевезення понад 10 пасажирів одночасно в одному транспортному засобі
у міському автомобільному транспорті, що здійснює регулярні пасажирські
перевезення на міських маршрутах у звичайному режимі руху;
- перевезення понад 10 пасажирів одночасно в автобусах, які виконують
регулярні пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах в
режимі маршрутного таксі.
5. На період карантину:
- Копашнівською сільською радою обмежити прийом громадян. Прийом
громадян проводити виключно у виняткових випадках;
- керівникам будинку культури, клубу та бібліотек Копашнівської сільської
ради припинити прийом громадян та проведення будь-яких заходів
пов’язаних з відвідуванням людей даних закладів.
6. Керівникам підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,
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на період дії карантину вжити заходів щодо недопущення проведення на території
Копашнівської сільської ради всіх масових заходів, у яких бере участь понад 10
осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади
та органів місцевого самоврядування.
7. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій незалежно від форм
власності за зверненням працівників надавати відпустки без збереження заробітної
плати
на термін дії карантину.
8. Довести дане рішення до відома керівників підприємств, установ, організацій
незалежно від форм власності шляхом оприлюднення на офіційному веб – сайті сільської
ради та на дошці оголошень.
9. Затвердити розпорядження Копашнівського сільського голови від 18.03.2020 року
№10.
10. Контроль за виконанням рішення покласти секретаря виконавчого комітету
Копашнівської
сільської ради Довганич Юльгу Юрівну.

Копашнівський сільський голова Ю.М.Гангур
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