
 
 
 
 
Про організаційні заходи в умовах 
карантину на території Хмельницької 
області 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, статті 30 Закону України “Про захист населення від інфекційних 
хвороб”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 
2020 року № 211 “Про запобігання поширенню на території України корона-
вірусу COVID-19”, з метою запобігання поширенню на території Хмельницької 
області коронавірусу COVID-19 та з урахуванням протоколу позачергового 
засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзви-
чайних ситуацій від 10 березня 2020 року № 2: 

1. Керівнику апарату та керівникам структурних підрозділів облдержадмі-
ністрації, головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським 
(міст обласного значення) головам, головам, обраним об’єднаними територі-
альними громадами: 

1) скасувати або максимально перевести в режим телефонних або відео-
конференцій усі нарадчі заходи та засідання колегіальних і дорадчих органів 
(зокрема громадських слухань і обговорень); 

2) розглянути можливість переведення усіх масових соціально значимих 
заходів у режим інтернет-стримінгу; 

3) провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо 
максимального обмеження фізичних контактів; 

4) запровадити щоденний температурний скринінг персоналу, негайне 
направлення на самоізоляцію в домашніх умовах усіх працівників, які мають 
ознаки гострих респіраторних захворювань; 

5) розглянути можливість максимального переведення здійснюваної пер-
соналом роботи на віддалений доступ із застосуванням електронних комуні-
кацій і технологій; 
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6) вжити заходів щодо запровадження режиму профілактичного спостере-
ження за особами з числа персоналу, які відвідували країни інфекційного ри-
зику; 

7) ввести режим регулярного провітрювання службових приміщень, 
здійснення дезінфекційних заходів та, у разі можливості, кварцювання. 

2. Районним державним адміністраціям, рекомендувати органам місце-
вого самоврядування: 

1) забезпечити виконання протоколу позачергового засідання Державної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 
10 березня 2020 року № 2 у частині проведення особистих прийомів громадян; 

2) провести роботу з керівниками підприємств, установ та організацій усіх 
форм власності щодо виконання заходів, передбачених підпунктами 4-7 пункту 1 
цього розпорядження. 

3. Керівнику апарату обласної державної адміністрації переглянути графік 
особистого прийому громадян керівництвом адміністрації на період карантин-
них заходів. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           Дмитро ГАБІНЕТ 


