
ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

23 квітня 2020 року с. Великий Хутір № 02-28/36-0

Щодо протидії поширенню 
коронавірусної хвороби (СОУГО-19) 
в поминальні дні

Відповідно до пункту 3 статті 36, пункту 4 статті 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статті 14 Кодексу цивільного захисту 
України, Положення про єдину державну систему цивільного захисту, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 №11, 
постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (зі змінами), 
постанови Державного санітарного лікаря України від 21.04.2020 № 11 
«Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (СОУГО-19) в 
поминальні дні», враховуючи розпорядження керівника робіт з ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня від 21.04.2020 №27 та 
розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 
пов’язаної з загрозою поширення на території Драбівського району гострої 
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-пСоУ:

1. З метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (СОУГО-19), 
рекомендувати жителям населених пунктів Великохутірської сільської 
об’єднаної територіальної громади тимчасово, з 23 квітня 2020 року до 
скасування карантинних заходів, обмежити відвідування кладовищ, крім 
випадків здійснення поховання померлого, за умови проведення ритуальних 
обрядів з дотриманням протиепідемічних правил, зокрема, суворого 
маскового режиму, участі не більше 10 осіб та забезпечення відстані між 
присутніми не менше ніж 1,5 метри.



2. Сільському голові провести зустріч з настоятелем Петро-Павлівського 
храму с. Великий Хутір, протоієреєм Миколаєм, щодо питання перенесення 
поминальних днів на Троїцьку батьківську поминальну суботу (6 червня 2020 
року) посилаючись на повідомлення Православної церкви України 
в РасеЬоок від 22.04.2020 р.

3. Рекомендувати Драбівському відділенню поліції Золотоніського відділу 
поліції Головного управління Національної поліції в Черкаської області та 
поліцейському офіцеру Великохутірської сільської об’єднаної територіальної 
громади:

— посилити контроль за дотриманням в період святкових та вихідних днів 
підприємствами, установами, організаціями та населенням громади 
обмежувальних карантинних заходів з протидії поширенню коронавірусної 
хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 2019-пСоУ;

— забезпечити проведення роз’яснювальної роботи щодо дотримання 
карантинних заходів, спрямованих на запобігання розповсюдженню 
респіраторної хвороби СОУШ-19, в період Великодніх свят.

4. Секретарю сільської ради забезпечити інформування населення громади 
щодо цього рішення.

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.


