
 

                                                                                                                       

 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 

 

22 грудня 2020 року № 233 

 

Про встановлення карантину на території 

Лубенської територіальної громади 
 

З метою запобігання поширенню на території Лубенської міської ради 

гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

СоV-2, відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб»,  Постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 

2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», керуючись статтями 40, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконавчий комітет Лубенської міської ради  

вирішив: 

 

1. Установити з 22 грудня 2020 р. до 28 лютого 2021 р. на території 

Лубенської територіальної громади карантин, продовживши  дію карантину, 

встановленого постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня     

2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 

від 20 травня 2020 р. № 392 «Про встановлення карантину з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та від 22 липня 2020 р. 

№ 641 “Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». 

 2. Підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми 

власності, фізичним особам-підприємцям, громадянам на період дії 

карантину дотримуватись встановлених карантинних обмежень та 

протиепідемічних заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів 

України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2». 



 

3. Внести зміни до пункту 1 рішення виконавчого комітету Лубенської 

міської ради від 21 жовтня 2020 року № 210 «Про продовження дії карантину 

на території міста Лубни»  цифри  «31» замінити цифрами «22». 

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Діденка О.Г. 

 

Лубенський міський  голова                                                О.П.Грицаєнко 


