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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ
СИТУАЦІЇ

ЖіОпоку м. Борислав № -  ^

Про організацію заходів самоізоляції осіб

Відповідно до ст. 75, ст. 76 Кодексу цивільного захисту України, наказу МВС 
України від 26.12.2014 року №1406 «Про затвердження положення про штаб з ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації та Видів оперативно технічної і звітної документації штабу 
з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації», затвердженого в Міністерстві юстиції 
України 16.01.2015 року за №47/26492, на виконання п. 4 постанови КМУ від 11 березня 
2020 року №211 «Про запобігання поширення на території України» коронавірусу СОУГО- 
19»(зі змінами та доповненнями до неї), розпорядження міського голови від 27.03.2020 
року №96-р «Про перевід Бориславської міської ланки Львівської територіальної 
підсистеми ЄДС ЦЗ в режим «НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ», з метою забезпечення 
організації і координації робіт з ліквідації наслідків медико - біологічної надзвичайної 
ситуації природного характеру державного рівня:

1 .Керівникам виконавчих органів Бориславської міської ради, підприємств установ та 
організацій що перебувають у сфері управління Бориславської міської ради, а також 
керівникам підприємств установ та організацій, суб’єктам підприємницької діяльності, що 
здійснюють свою діяльність на території м. Борислава та смт Східниці організувати 
самоізоляцію працівників які досягли 60-річного віку, крім осіб, які здійснюють заходи, 
пов’язані з недопущенням поширення СОУГО-19, забезпечують діяльність об’єктів 
критичної інфраструктури.

2 Директору КНП «ЦМЛ м. Борислава » організувати роботу сімейних лікарів щодо 
визначення строку самоізоляції, особам які мали контакт з хворим на СОУГО-19 щодо яких 
є підозра на інфікування, або особи, які хворіють на СОУГО-19 та не потребують 
госпіталізації, які досягли 60-річного віку та внесення інформації про прізвище, ім’я, по 
батькові особи, дату її народження, місце самоізоляції та засоби зв’язку (номер телефону), 
чи особа проживає сама, чи є можливість піклування про неї іншими особами в період 
самоізоляції до відповідних інформаційних систем.

3.Керівникам установ дошкільної шкільної та позашкільної освіти Бориславської 
міської ради, у зв’язку із тим, що відвідування їх з добувачами заборонено видати накази 
про запровадження простою для категорій працівників відповідно до чинного 
законодавства.
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4.. Керівникам установ культури Бориславської міської ради, у зв’язку із забороною їх 
відвідування видати накази про запровадження простою для усіх працівників відповідно до 
чинного законодавства.

5. Контроль за дотримання режиму самоізоляції 
Бориславського відділення поліції ДВП ГУ НП у Л/о А. 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації В. Прідуна.

покласти на начальника 
та керівника штабу з

Керівник робіт з ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації, 
перший заступник міського голови . Садлівський


