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Автор проєкту: завідувач сектору 

з питань цивільного захисту 

населення 

Міхурінська А.М.  

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                         Р І Ш Е Н Н Я               
VІІІ скликання 

Третьої сесії 

 

                    2020 р.                          Летичів                                                 №  
 

Про затвердження Програми запобігання 

поширенню на території Летичівської 

селищної  ради коронавірусу COVID-19 у 

2021 році 

 

З метою здійснення профілактичних та протиепідемічних заходів з 

попередження поширенню на території Летичівської селищної  ради 

коронавірусу COVID-19, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Програму запобігання поширенню на території 

Летичівської селищної  ради коронавірусу COVID-19 у 2021 році 

(додається). 

2. Дане рішення довести до відома виконавців Програми. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну 

комісію селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально 

–економічного розвитку, житлово – комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку 

та сфери послуг. 

 

 

 

Селищний голова                                                              Ігор ТИСЯЧНИЙ   



 

Затверджено  

рішенням 3 сесії VІІІ скликання 

Летичівської селищної ради 

від               .2020  р. №   

 

 

Програма запобігання поширенню на території  

Летичівської селищної  ради коронавірусу COVID-19 у 2021 році 

 

 

1. Загальні положення та визначення проблеми,  

на розв’язання якої вона спрямована 

 

В Україні і світі триває боротьба з пандемією коронавірусу – це новий 

вірус, який спричиняє розвиток респіраторних захворювань у людей та може 

передаватися від людини до людини. Цей вірус уперше був ідентифікований 

під час розслідування спалаху в м. Ухань, Китай, у грудні 2019 року. 

Програма запобігання поширенню на території Летичівської селищної  

ради коронавірусу COVID-19 у 2021 році (далі – Програма) розроблена з 

урахуванням вимог Кодексу цивільного захисту України, Закону України 

«Основи законодавства України про охорону здоров'я», Закону України 

«Про захист населення від інфекційних хвороб», 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 та доповненнями), 

постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641» Про 

встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 

заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», розпорядження 

керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної 

ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19) від 4 квітня 2020 року № 17 «Про 

затвердження методичних рекомендацій щодо порядку утворення та 

діяльності контрольно-пропускних пунктів, що створюються на кордоні 

карантинної зони». 

 

2.Мета Програми 

 

Метою Програми є здійснення профілактичних та протиепідемічних 

заходів з попередження поширенню на території Летичівської селищної  

ради коронавірусу COVID-19. 

 

3. Завдання та заходи щодо реалізації Програми 

 

Серед основних завдань Програми: 



 

1. Забезпечення повноцінного функціонування контрольно-пропускного 

пункту на в’їзді з Вінницької області в с.Бохни Хмельницького району. 

2. Проведення заходів по знезараженню територій при виникненні 

надзвичайних ситуацій. 

Перелік заходів Програми: 

– забезпечення харчування працівників, які чергують на контрольно-

пропускному пункті; 

– придбання засобів індивідуального захисту для працівників, які 

чергують на контрольно-пропускному пункті; 

– придбання засобів для знезараження територій при виникненні 

надзвичайних ситуацій, бензинових оприскувачів, дезінфікуючих засобів, 

захисних костюмів, спецодягу, захисних щитків, санітарних мішків; засобів 

індивідуального захисту та необхідних матеріалів для організації поховання 

померлих від коронавірусу для працівників комунального підприємства 

(ритуальної служби). 

 

4. Фінансування Програми 

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 

селищного бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством України. 

 

5. Очікувані результати  

 

У результаті виконання Програми очікується: 

– здійснити профілактичні та протиепідемічні заходи з попередження 

поширенню на території Летичівської селищної  ради коронавірусу COVID-

19; 

– забезпечення життєдіяльності Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 



 

 

ПАСПОРТ 

Програми запобігання поширенню на території  

Летичівської селищної  ради коронавірусу COVID-19 у 2021 році 

 

1. 
Ініціатор розроблення 

програми 
Виконавчий комітет Летичівської 

селищної ради 

2. 

Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення програми 

 

3. 

Розробник програми Виконавчий комітет Летичівської 

селищної ради 

4. Співрозробники програми 
 

5. 

Відповідальний виконавець 

програми 
Летичівська селищна  рада 

6. Учасники програми 
Летичівська селищна рада, КГП  

«Злагода» 

7. Термін реалізації програми 2021 рік 

8. 

Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми (для комплексних 

програм) 

Селищний бюджет Летичівської 

селищної ради 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, 

у тому числі: 

 139,0 тис. грн.  

9.1. коштів місцевого бюджету  139,0 тис. грн. 

9.2. коштів інших джерел  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 



 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми запобігання поширенню на території  

Летичівської селищної  ради коронавірусу COVID-19 у 2021 році 

 

Етапи виконання Програми 

                                                                                                           тис. грн. 

Показники витрат: 

 

2021 рік Всього 

Селищний бюджет 139,0 139,0 

Кошти небюджетних джерел   

РАЗОМ 139,0 139,0 



 

Додаток 3 

 

Напрямки діяльності та заходи  

Програми запобігання поширенню на території Летичівської селищної  ради коронавірусу COVID-19 у 2021 році 
 

№ 

п/п 

Назва напрямку 

діяльності (пріоритетні 

напрямки) 

Перелік заходів програми Строк 

виконання 

програми 

Відповідальний 

виконавець 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні  

щорічні обсяги 

фінансування 

(вартість), 

тис.грн. 

Очікуваний 

результат 

1 Забезпечення 

повноцінного 

функціонування 

контрольно-

пропускного пункту 

на в’їзді з Вінницької 

області в с.Бохни 

Хмельницького 

району 

1. Забезпечення 

харчування працівників, 

які чергують на 

контрольно-пропускному 

пункті 

2021 рік Летичівська 

селищна рада 

Селищний 

бюджет 

15,0 Здійснення 

профілактичних 

та 

протиепідемічних 

заходів з 

попередження 

поширенню на 

території 

Летичівської 

селищної  ради 

коронавірусу 

COVID-19 

2. Придбання засобів 

індивідуального захисту 

для працівників, які 

чергують на контрольно-

пропускному пункті 

5,0 

2 Проведення заходів по 

знезараженню територій 

при виникненні 

надзвичайних ситуацій 

1. Придбання бензинових 

оприскувачів 

2021 рік Летичівська 

селищна рада, 

КГП «Злагода» 

Селищний 

бюджет 

40,0 

2. Придбання 

дезінфікуючих засобів 

10,0 

3. Придбання захисних 

костюмів 

20,0 

4. Придбання спецодягу 20,0 

5. Придбання захисних 

щитків 

5,0 

6. Придбання санітарних 

мішків 

4,0 

 

  7. Придбання засобів 

індивідуального захисту  

   20,0  

Всього 139,0  

 


