
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я №  228 

від 17 березня 2020 року                                                                      м. Обухів 
 

Про  запровадження додаткових обмежувальних заходів 

на території Обухівської міської об’єднаної  

територіальної громади на період карантину 
 

З метою запобігання занесенню і поширенню на території Обухівської 

міської об’єднаної територіальної громади гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої коронавірусом COVID-19, розглянувши рішення комісії з 

надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Обухівської міської ради від 17 

березня 2020 року № 6, на підставі пропозиції фінансового управління 

виконавчого комітету Обухівської міської ради, враховуючи узагальнений 

висновок управління економіки виконавчого комітету Обухівської міської ради,   

розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 12.03.2020 № 

138 «Про запобігання поширенню на території Київської області коронавірусу 

COVID-19», розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.02.2020 №93-р 

«Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019 – nCoV», 

відповідно до підпункту 2 пункту б частини першої статті 38 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів 

України від 29.03.2002 №415 «Про затвердження порядку використання коштів 

резервного фонду бюджету» (зі змінами), рішення Обухівської міської ради від 

20.12.2019 № 1324-57-УІІ  «Про бюджет Обухівської міської об’єднаної 

територіальної громади Київської області ради на 2020 рік», керуючись 

пунктами 2.1.2.,4.2. Положення про резервний фонд бюджету Обухівської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», затвердженого 

рішенням Обухівської міської ради від 20.12.2019 № 1361-57-УІІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВИРІШИВ: 

1. Структурним підрозділам виконавчого комітету Обухівської міської ради, 

керівникам підприємств, організацій, установ, керівникам закладів торгівлі та 

закладів громадського харчування Обухівської міської об’єднаної 

територіальної громади Київської області, незалежно від форм власності та 

підпорядкування 18 березня 2020 року з 00:00 години: 

1.1 Призупинити на території Обухівської міської об’єднаної територіальної 

громади Київської області діяльність: 

- кінотеатрів, дитячих розважальних закладів, туристичних агентств, нічних 

клубів та інших розважальних закладів; 



- закладів громадського харчування (кафе, ресторанів, піцерії, бістро, паби, 

тощо), крім закладів громадського харчування, які здійснюють доставку 

готової продукції на замовлення; 

- ринків, крім секцій з продовольчими товарами та засобами гігієни; 

- закладів торгівлі, крім продуктових, засобів гігієни, дитячого харчування, 

харчування для тварин, аптеки, аптеки для тварин, господарчих товарів,  

АЗС, установ банківської системи, страхових компаній; 

- закладів побутового обслуговування населення (салони краси, хімчистки, 

лазні, перукарні, ательє, сервісні центри та інші заклади надання послуг 

населенню), крім ритуальних; 

1.2 Заборонити на території Обухівської міської об’єднаної територіальної 

громади Київської області проведення: 

- будь яких зібрань, враховуючи: семінари, конференції, форуми, театральні 

вистави презентації, хресні ходи та інші форми масових молебнів, 

бібліотек, інтернет-клубів, спортивних та тренажерних залів, басейнів, 

молодіжних культурних та громадських центрів, спортивних та гральних 

майданчиків, стадіонів, музеїв, тощо. 

1.3 Обмежити доступ до парків та паркових зон, адміністративних приміщень 

міської ради, комунальних підприємств, установ, організацій для 

запобігання скупчення людей. 

1.4 Призупинити особисті прийоми громадян міським головою, його 

заступниками, секретарем міської ради. 

1.5 Посилити дезінфекційні заходи на робочих місцях. 

1.6 Не допускати до роботи працівників з проявом гострих респіраторних 

захворювань. 

2. Директору Комунального некомерційного підприємства Обухівської 

міської ради «Обухівський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» забезпечити роботу закладів охорони здоров’я щодо виконання 

карантинних та протиепідемічних заходів. 

3. Запровадити обмеження кількості осіб у торгових закладах. 

4. Рекомендувати населенню утримуватись від поїздок у громадському 

транспорті. 

5. Керівникам ТОВ «МЖЦ», ОСББ, ЖБК, обслуговуючих  кооперативів та 

інших управляючих компаній проводити дезінфекцію під’їздів, ліфтових кабін.  

6. Керівнику ТОВ «Обухівтранс» проводити дезінфекцію громадського 

транспорту. 

7. Відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

міської ради звернутись до ТОВ «Обухівтранс» щодо забезпечення 

пасажирських перевезень на території Обухівської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

8. Встановити, що на території Обухівської міської об’єднаної 

територіальної громади продовжують здійснювати діяльність підприємства, які 

забезпечують функціонування сфери житлово-комунальних послуг, та 

структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради. 

9. Обухівського відділу поліції ГУ НП України в Київській області  

забезпечити громадську безпеку при  введенні обмежувальних заходів. 



10. Попередити керівників підприємств, організацій та установ незалежно від 

форм власності та підпорядкування про персональну відповідальність за 

невиконання обмежувальних заходів,  згідно з чинним законодавством України. 

11. Забезпечити інформування населення Обухівської міської об’єднаної 

територіальної громади Київської області щодо дотримання протиепідемічних 

карантинних заходів. 

12.  Виділити із резервного фонду бюджету Обухівської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік на безповоротній основі кошти для 

забезпечення ТОВ «МЖЦ», ОСББ, ЖБК, обслуговуючих  кооперативів та 

інших управляючих компаній дезінфікуючими засобами для запобігання та 

поширення на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади 

Київської області гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 

2019-nCoV, у сумі 100 000,0 грн. (сто тисяч грн. 00 коп.), відповідно до переліку 

дезінфікуючих засобів. 

12.1. Головним розпорядником та відповідальним виконавцем по бюджетній 

програмі КПКВК 0218110  «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха» визначити виконавчий комітет 

Обухівської міської ради, а виконавцем заходів визначити одержувача 

бюджетних коштів - комунальне некомерційне підприємство Обухівської 

міської ради «Обухівський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» КЕКВ 2610.  

12.2. Фінансування видатків на здійснення заходів, спрямованих на ліквідацію 

наслідків надзвичайної ситуації, провести без застосування системи 

електронних закупівель «ProZorro».  

12.3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Обухівської міської ради: 

12.3.1. Профінансувати з резервного фонду бюджету Обухівської міської 

об’єднаної територіальної громади здійснення заходів, спрямованих на 

забезпечення дезінфікуючими засобами для запобігання та поширення на 

території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади Київської 

області гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, 

на суму 100 000,0 грн. (сто тисяч грн. 00 коп.) по КПКВК 0218110 «Заходи із 

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» 

по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)».  

12.3.2. Подати в установленому порядку на розгляд Обухівської міської ради 

пропозиції про внесення відповідних змін до бюджету Обухівської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 

13.  Відділу інформаційно-аналітичного забезпечення та комунікації з 

громадскістю виконавчого комітету міської ради оприлюднити дане рішення із 

залученням електронних та друкованих засобів масової інформації. 

14. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

Обухівський міський голова                            (підпис)                    О.М. Левченко 


