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Про заборону відвідування громадянами України кладовищ
місць окремих поховань на території області
Відповідно до статей 75, 76, 78, 79 Кодексу цивільного захисту України,
статей 11, 29, 30, 31, 32, 33 Закону України «Про захист населення від
інфекційних хвороб», статей 30, 40, 41Закону України «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанови Кабінету
Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), доручення Прем’єр-міністра України,
Голови державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій №16945/0/1-20 від 21.04.2020р., постанови Головного
державного санітарного лікаря України від 21 квітня 2020 року № 11 «Щодо
протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в поминальні дні», з
метою недопущення погіршення епідемічної ситуації:
1. Районним державним адміністраціям (координація), за участю органів
місцевого самоврядування, виконкомам міських (міст обласного значення) рад,
об’єднаним територіальним громадам заборонити відвідування громадянами
України кладовищ, місць окремих поховань у традиційні післяпасхальні
(післявеликодні) поминальні дні до 12 травня, крім випадків здійснення
поховання померлого, за умови проведення ритуальних обрядів з дотриманням
вимог розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня пов’язаної із
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) на території Волинської
області від 09 квітня 2020 року № 21 «Щодо безпечного поводження з тілами
померлих осіб з підозрою або підтвердженням коронавірусної хвороби (COVID19)», а також за участі не більше ніж 10 осіб та забезпечення відстані між
присутніми не менше ніж 1,5 метри.
2. Головам районних державних адміністрацій, виконкомів міських (міст
обласного значення) рад інформувати штаб з ліквідації наслідків медикоВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня
пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) на території
Волинської області про хід виконання даного розпорядження щочетверга до
13.00 год. на електронну адресу shtab.vl@ukr.net.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження в межах та спосіб,
визначений законодавством, покладаю на начальника управління житловокомунального господарства облдержадміністрації Андрія ПИРОГА.
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