
КЕРІВНИК РОБІТ 

З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ 

НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ 

В МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ, ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ ПОШИРЕННЯМ 

КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19) 
___________________________________________________________________________ 

 

                  РОЗПОРЯДЖЕННЯ            
23 квітня 2020 року                                                                                   № 6                                                                                             
 

Про обмежувальні протиепідемічні 

заходи щодо недопущення 

поширення коронавірусної хвороби 

(СОVID-19) у поминальні дні 

 
 

Відповідно до статей 30, 40, 41 Закону України "Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення", статті 32 Закону 

України "Про захисту населення від інфекційних хвороб", постанови 

Головного Державного санітарного лікаря України від 21 квітня 2020 року 

№11 "Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (СОVID -19) в 

поминальні дні",   на виконання розпорядження керівника робіт з ліквідації 

наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру 

регіонального рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19), від 21 квітня 2020 року № 17 "Про обмежувальні протиепідемічні 

заходи щодо недопущення поширення коронавірусної хвороби (СОVID-19) у 

поминальні дні": 

 

1. З метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID -19) в 

місцях перебування масового скупчення людей закрити для відвідування 

міські кладовища, крім випадків здійснення поховання померлого, за умови 

проведення ритуальних обрядів з дотриманням протиепідемічних правил, 

зокрема, участі не більше 10 осіб та забезпечення відстані між присутніми не 

менше ніж 1,5 метри. 

  

2. Кропивницькому ВП ГУНП в Кіровоградській області та Управлінню 

патрульної поліції в Кіровоградській області встановити контроль за 

виконанням даного розпорядження. 

 

3. Відділу по роботі із засобами масової інформації міської ради 

провести через засоби масової інформації, соціальні мережі та інші канали 

комунікації інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення міста щодо 

недопущення відвідування кладовищ. 
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4. Розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної 

надзвичайної ситуації природного характеру в місті Кропивницькому, пов’язаної 

із поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19), від 23 квітня 2020 року      

№ 5 "Про обмежувальні протиепідемічні заходи щодо недопущення 

поширення коронавірусної хвороби (СОVID-19) у поминальні дні" визнати 

таким, що втратило чинність. 

 

 

 

Керівник робіт з ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації                                         Олександр МОСІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	3. Відділу по роботі із засобами масової інформації міської ради провести через засоби масової інформації, соціальні мережі та інші канали комунікації інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення міста щодо недопущення відвідування кладовищ.

