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позачергового засiдання MicbKoT KoMiciT з питань ТЕБ та НС
27 квiт,rrя 2021 р. м. Нiжин

/(оповiдав:
[} ис,гугI иJr и:

N4iський I,oJIoBa

Косl,ирко
IiaccaK 'I'.Ф..

Нарiжний [О.К.,
}'афаJIьський В.(]..,

I]iдrrовilltrо ло Ilос.гановИ кмУ Bi,It 09.12.2020 року мl23б <Про
вста[IоI]Jlсt{ня кара}лтиrIу ,га загIрова/lжеItrtя обмежувальних протиепiдемiчних
заходiв З MeToIo заlrобit,аIlIIЯ IIоIIIирсI{Ittо на ,гериторiТ УкраТни гостроТ
рссrriра,горrlоТ хllороби COVID- l9. сllричиtlеttоТ KopolraBipycoM SARS-CoV-2> ( зi
змiнами), беручи ло уваl,и'роз1,1одi.тl MiHicr:epcl,Boм охорони здоров'я територii
укратrlи на карантиннi зони, та за результатами спiльнот наради з
гIредс,tавниками релiгiйних громад, що проведена 23 квiтня 202lpoKy, комiсiя
вирiшlи"llа:

О.lrександр КОДОЛД
O.N4.., КалiнiчеtIко ().Д.,

1.

PBI I

YltpaBrriHHю культури i туризму НiжинськоТ Mict KoT ради , Нiжинському
гунгIу в Чсрнiгiвськiй облас,гi, мр Управлiнню гу

/_|ержlrро/(сtIоживслужби в обrlас,гi, KlI t,Iiжиttськоl'мiськоТ Ради <Мунiципчшьна
с.ltужба lIравопоряllку I]^рl,д>, робочiй l,pvIri с,гвореtriй згi:tно розпорядження
мiськоr,О I,оJIови за }ф 90 Bizl 24.03,202|р.(IIро сr,ворення робочоТ групи для
з/liйсltсlIltя коtlтроJIю /lоl,рИманнЯ t]имоГ обмежень, I]ов'язаних з запобiганням
поIIIирсLIня KopoHaBipycHoT хвороби COVID-19) спiльно з представниками
рс;riгiйtttих грома/l lli7lrtраlltовати аJlгоритм сгliльних дiй п,iд час Ilасхальних
бо[,осjIу>t<i tt ь а caI\4e :

-вс,гановити обмежеIlня tla lIеребування в храмах пiд час здiйснення
богослужillь за участi не бiльшrе одrriет особи на 4 кв. метри площi будiвлi;

забезпечиr,и:

- /Iис,гаtlltiю мiж lзiрянами на l]уJIиl(i rtc MeHIt]e 1,5 м;

-перебуваI{ня Bcix громаilян у xpaMi та бiля храму в засобах
i нли вi:tуал Lного захисту ;

- |]роt]с/lенIlя максl-tплальlrоТ кi.llt,кос,гi богос:lужillь у святковi днi поза
межап,|и храму, iз lзикорИсl,аtItlЯ ау,;tiовiзуаjll)lIl'lх засобiв т,а онлайtл-богослужiнь;



- IIроведення освячення веJlиколнiх кошикiв безlIосередньо по вулиця1
насеJIених пунктiв;

- llоllir,ряний обмirI у сереlциlti ltримilllеllt,тя xpaMiB.

2. I IiжиrIському райоlItIому Biltztilly по,гrirtiТ ГунгI УкраТни в Чернiгiвськiй
областi (fiyxHo t}.M.), комунальflому пi;lприсмст,ву <Мунiцип€UIьна служба
IIравопорядку - ВАРТА> MicbKoT рали (Лаврiнець В.Ю.), Нiжинському МРУ
I-о"гtовtlого Управлittt-tя fiержпро/lсIlоживслужби в Чернiгiвськiй областi
(рафальському в.с.) забезпечиr,и здiйсltення коIlтролю за виконанням
обмежеttь, визначених IIocTaFIoI]oro КМу вiл 09. 12.2020 року м1236 uПро
встановjIеннЯ карантиНу ,га запроваДження обмежуваJIьних протиепiдемiчних
заходiв з метою запобiгання поширенню на територiТ УкраТни гостроi
рсспiра,горгIоТ хвороби COVID- l 9, сIIричиI{еrrоТ KopoHaBipycoM SARS-CoV-2> ( зi
змirlами) в мiсtlях можJIиl]оI,о скуIIl.леtltlя JIю/lей lri:r час Ве;rикоднiх сI]яткувань
3. YrtpalзltitI1-1to кулI)l,ури i ,гуризму [-IiжиrrськоТ MicbKoT ради ( Бассак т.Ф.),
засобаNl 1\4 асоtзоТ iпфорrrдацiТ:
3. l . IlОси Лити проведення iнформацiйно-роз'яснювальноТ роботи та поширення
соlцiа"тll,ttот реклами про tIеобхiлrliсr,ь дотримання протиепiдемiчних та
обмежув€UIьних захо.ttiв llilt час IlасхаJtьtiих l,a IIоминzuI1,1lих днiв.

3.2. Рекомендува,ги насеJIенню:

ВiДВiДУВаТи обряд благословення та освячення святкових кошикiв лише
особi вiд домогосподарства;

- викJIlоt-Iити сiмейнi вiltвiдування роzrичiв 
.га друзiв;

- лIодяМ похилого BiKy, з хронiчними хворобами, yrp"ryuu тиая вiд
вi,llвiдtування xpaMiB т,а освячування сl]яткових кошикiв.

4. Коtlr,ролtоIочим орI,анам iIrформаltiю l]po викоtlання захолiв стосовно
tl рий н яr,и х pi ltteH ь tlа/lаI}а,l,и }la l Ilol Iotle/lilr KoBi й rrapa:ti.

I'oJIot]A плiськоТ KoI\4iciT 'I'[1Б ,га IIС Олексан/lр КОДОЛА

в iдrl о вiдал ь ний секретар
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микола Чуйко


