КЕРІВНИК РОБІТ
З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ
СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ПОШИРЕННЯМ
КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ COVID-19 У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
____________________________________________________________________

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 28 березня 2020 року

Херсон

№4

Щодо заходів з протидії
розповсюдженню коронавірусної
хвороби (COVID-2019)
Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, розпорядження
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року № 338-р «Про переведення єдиної
державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації»:
1. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації щоденно до 08.00
надавати Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації інформацію щодо
залишків коштів на рахунках місцевих бюджетів.
2. Головному управлінню ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці
Крим та м. Севастополі забезпечити контроль за надходженням податків і зборів до
місцевих бюджетів та щопонеділка до 10.00 надавати відповідну інформацію до штабу
з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
3. Районним державним адміністраціям, міськвиконкомам міст обласного та
районного значення, об’єднаним територіальним громадам:
- забезпечити санітарну обробку дезінфікуючими засобами місця загального
користування (вулиці, зупинки, під’їзди тощо);
- забезпечити розміщення в закладах торгівлі попереджувальних плакатів щодо
порядку допуску відвідувачів до торгівельних приміщень відповідно до рішення
Кабінету Міністрів України від 23 березня 2020 року протокол № 10,
(зразок попереджувального плакату додається).
4. Департаментам: будівництва та розвитку інфраструктури, розвитку територій
обласної державної адміністрації організувати контроль за проведенням санітарної
обробки дезінфікуючими засобами місця загального користування.
5. Департаменту енергетики та екології обласної державної адміністрації
спільно АТ «Херсонобленерго» забезпечити підключення блокпостів, які
функціонують в карантинних зонах до електромереж та доповісти про виконану роботу
до 30 березня поточного року.
6. Головному управлінню Держпродспоживслужби в Херсонській області
надати до 30 березня поточного року у письмовому вигляді методичні рекомендації
щодо забезпечення санітарних вимог на контрольно-пропускних пунктах на території,
яка визначена карантинною зоною.
7. Головному управлінню ДСНС України у Херсонській області забезпечити
обігрів наметів на розгорнутих блокпостах в карантинних зонах.
8. Інформування про виконання завдань, здійснюється у визначені терміни через
організаційний відділ апарату обласної державної адміністрації на електронну адресу:
1orgvd@gmail.com.
Керівник робіт з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації
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