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РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про організацію поховання померлих осіб 
від коронавірусної хвороби (COVID-19) 

на території Мукачівського району

Відповідно до ст. 75 Кодексу цивільного захисту України, постанови 
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 338 „Про переведення 
єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації”, 
на виконання розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико - 
біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня 
пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) Віктора Лятттко 
від 27 березня 2020 року № 6 „Щодо організації поховання померлих осіб від 
коронавірусної хвороби (COVID-19), з метою недопущення погіршення 
епідемічної ситуації під час поховання померлих осіб від коронавірусної 
хвороби (COVID -19):

1. Встановити, що поховання померлих від коронавірусної хвороби 
(COVID-19) на території Мукачівського району здійснюється із дотриманням 
наступних вимог:

1.1. Тіла померлих мають бути оброблені дезінфекційним хлорвмісним 
розчином та поміщені у непроникний герметичний пакет-мішок.

1.2. Поховання (кремація) тіла здійснюється у щільно закритій труні.
1.3. При здійсненні поховання померлого дозволяється перебувати 

одночасно у приміщенні не більше як 1 особа на 10 квадратних метрів та 
забезпечити відстань між ними не менше ніж 1,5 м.

2. Сільським (селищним) радам та утвореними ними спеціалізованим 
комунальним підприємствам (які надають ритуальні послуги), здійснювати 
облік осіб, які були присутні під час поховання із зазначенням дати і часу 
перебування: прізвища, ім’я, по батькові, адреси проживання, контактного 
номеру телефону.
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3. Головам сільських (селищних) рад, надавати в районний штаб з 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації списки осіб, які були присутні під час 
поховання померлих осіб від коронавірусної хвороби (COVID -19).

4. Начальнику районного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації (Козолуп С. Д.) довести розпорядження до відома органів місцевого 
самоврядування відповідних адміністративно територіальних одиниць.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
начальника районного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації - 
завідувача сектору з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами райдержадміністрації Головчанського В. С.

Керівник робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації - заступник 
голови райдержадміністрації Василь ЧИГРИНСЬКИЙ


