
БІЛОВОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

смт Біловодськ № а
V

Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від
11.03.2020 № 211

Керуючись частиною першою статті 3 Конституції України, статтею 6, 
пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації», статтею 29 Закону України «Про 
захист населення від інфекційних хвороб», постановою Кабінету Міністрів 
України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території 
України коронавірусу СОУЮ-19» (зі змінами) (далі - постанова), 
розпорядженнями голови облдержадміністрації - керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації від 12.03.2020 року № 200 «Про організацію виконання 
постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211», та від
17.03.2020 року № 204 «Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від
12.03.2020 № 200», враховуючи рішення регіональної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 12.03.2020 року № 
5 та районної комісії з питань ТЕБ та НС від 25.02.2020 року № 2 та від
18.03.2020 року № 3, з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби СОУГО -19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8- 
СоУ-2,
зобов’язую:

1. Структурним підрозділам райдержадміністрації, рекомендувати 
Біловодській селищній раді, територіальним підрозділам міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади, керівникам підприємств, установ, 
організацій усіх форм власності у межах компетенції забезпечити:

організацію виконання на території району вимог постанови, а також 
своєчасне і повне проведення профілактичних і протиепідемічних заходів щодо 
запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОУГО -19, 
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2;

припинення проведення ярмарків та виїзної торгівлі, недопущення 
вуличної торгівлі;

неухильне дотримання вимог постанови в частині встановлених заборон 
щодо:

1) відвідування закладів освіти її здобувачами до 03.04.2020;



2) проведення з 00.01 17.03.2020 до 03.04.2020 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;

3) роботи з 00.01 17.03.2020 до 03.04.2020 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;

4) з 12.00 18.03.2020 до 03.04.2020:
регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним 

транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і 
міжобласному сполученні (крім перевезення легковими автомобілями);

перевезень понад 10 пасажирів одночасно в одному транспортному засобі 
у автомобільному транспорті, що здійснює регулярні пасажирські перевезення 
на міських маршрутах у звичайному режимі руху;

перевезень понад 10 пасажирів одночасно в автобусах, які виконують 
регулярні пасажирські перевезення на міжміських автобусних маршрутах в 
режимі маршрутного таксі;

заїзду на територію автостанції автобусів, які здійснюють перевезення 
пасажирів у міжміському сполученні, та реалізацію власником автостанції 
квитків автомобільним перевізникам, які виконують такі перевезення.

2. Структурним підрозділам райдержадміністрації, рекомендувати 
Біловодській селищній раді, територіальним підрозділам міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади надавати щодня до 8.45 та 13.45 
райдержадміністрації інформацію про здійснення відповідних заходів для 
узагальнення та подальшого інформування.

3. Районній держадміністрації, рекомендувати Біловодській селищній раді 
довести вимоги постанови та цього розпорядження до відома керівників 
підприємств, установ, організацій усіх форм власності, розташованих на 
відповідній території, та населення.

4. Рекомендувати Біловодському відділу поліції Головного управління 
Національної поліції в Луганській області вжити у межах компетенції заходів 
щодо виконання постанови.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

Перший заступник, в.о. голови
районної держадміністрації , 7*— Вадим МУРАТОВ

2.


