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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
12 червня 2020 р.

Луцьк

№ 60

Про забезпечення виконання Тимчасових рекомендацій щодо організації
протиепідемічних заходів з торгівлі на ринках на період карантину
в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби COVID-19,
на території Волинської області
Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, Закону України
«Про захист населення від інфекційних хвороб» на виконання вимог 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), постанови Кабінету
Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення
протиепідемічних заходів», постанови Головного державного санітарного лікаря
України від 06 червня 2020 № 34, з метою протидії поширенню коронавірусної
хвороби COVID-19, у випадку послаблення протиепідемічних заходів з торгівлі на
ринках, з прийняттям відповідного рішення регіональної комісії ТЕБ та НС, на
території Волинської області:
1.
Управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації (Юрій
ГОРБЕНКО), Головному управлінню Держпродспоживслужби у Волинській
області (Богдан ЛОЗИНСЬКИЙ), районним державним адміністраціям,
виконкомам міських (міст обласного значення) рад, об’єднаним територіальним
громадам, після прийняття рішення регіональною комісією з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про послаблення протиепідемічних
заходів з торгівлі на ринках, виконання відповідних заходів здійснювати у
відповідності до Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних
заходів з торгівлі на ринках на період карантину в зв’язку поширенням
коронавірусної хвороби COVID-19, затверджених постановою Головного
санітарного лікаря України від 06.06.2020 № 34, що додаються.
2.
Районним державним адміністраціям, виконкомам міських (міст
обласного значення) рад, об’єднаним територіальним громадам, головному
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державному санітарному лікарю Волинської області (Наталії ЯНКО) з
дотриманням вимог законодавства та в межах наданих повноважень вживати
додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів в разі ускладнення
епідемічної ситуації на відповідній території.
3.
Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на районні
державні адміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад,
виконавчі комітети рад об’єднаних територіальних громад, головного державного
санітарного лікаря Волинської області (Наталія ЯНКО), Головне управління
Держпродспоживслужби у Волинській області (Богдан ЛОЗИНСЬКИЙ),
Управління агропромислового розвитку облдержадміністрації (Юрій ГОРБЕНКО)
в межах та спосіб, визначений законодавством.
4.
Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Керівника робіт
з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного
характеру регіонального рівня пов'язаної з поширенням коронавірусної хвороби
COVID-19 на території Волинської області від 14 травня 2020 року № 44.

Заступник голови –
керівник робіт з ліквідації надзвичайної
ситуації регіонального рівня
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