ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПІДГОРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Старобільського району Луганської області
Вул.Чкалова буд. 128 село Підгорівка, Старобільського району,Луганської області 92723
Тел.. (06461) 2-14-60 pidhorivka.sotszahyst@ukr.net код ЄДРПОУ 43420373

Згідно доручення
Міністерства соціальної політики України від
18.03.2020 року № 4096/0/2-20/47 щодо виконання Закону України « Про
запобігання та протидію домашньому насильству» та постанови Кабінету
Міністру України від 11.03.2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на
території України корона вірусу СОVID-19» (ЗІ ЗМІНАМИ).
Підгорівська сільська рада інформує:
з 12 березня 2020 р. до 24 квітня 2020 р. на всій території України
карантин.
2. Заборонити до 24 квітня 2020 р.:
1) з 6 квітня 2020 р. перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів
індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому
числі виготовлених самостійно;
2) з 6 квітня 2020 р. переміщення групою осіб у кількості більше ніж дві
особи, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які
не досягли
14 років,
батьками,
усиновлювачами,
опікунами,
піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, іншими
особами відповідно до закону або повнолітніми родичами дитини;
3) перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без
супроводу батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних
батьків, батьків-вихователів, інших осіб відповідно до закону або повнолітніх
родичів дитини;
4) відвідування закладів освіти її здобувачами;
5) відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та
прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та в разі
службової необхідності;
6) відвідування спортивних та дитячих майданчиків;

7) проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних,
соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, крім заходів,
необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, за умови забезпечення учасників засобами
індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками,
у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних
санітарних та протиепідемічних заходів;
8) роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів,
зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо),
торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності,
фітнес-центрів,
закладів
культури,
торговельного
і
побутового
обслуговування населення, крім:

Повна редакція постанови Постанова КМУ від
02.04.2020 р. № 255
Відповідно до ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та ст.. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування», та наказу Мінсоцполітикм від 14.06.2018 року №890
«Про деякі питання діяльності об’єднаної територіальної громади щодо
соціальної підтримки населення та захисту прав дітей».
Згідно розпорядження Підгорівсської сільської ради Старобільського
району від 10 березня 2020 року Про визначення уповноваженої особи у
справах дітей по Підгорівській сільській раді.
Уповноваженою особою у справах дітей по Підгорівській сільській раді є
начальник відділу «Соціального захисту та охорони здоров’я» виконавчого
комітету Підгорівської сільської ради Носаль Максим Сергійович.
Адреса за якою можна звернутися: с. Підгорівка вул.. Чкалова буд.128
понеділок – п’ятниця з 8.00-17.00
адреса електронної пошти: pidhorivka.sotszahyst@ukr.net цілодобово
Контактний номер Тел.. (06461) 2-14-60 цілодобово

