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У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Зміївський район 

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ    

 

02 квітня 2020 року         № 106 

 

Про внесення змін до Рішення виконавчого 

комітету Комсомольської селищної ради 

від 17.03.2020 № 100 «Про заходи щодо запобігання 

поширенню на території Комсомольської селищної 

ради гострої респіраторної хвороби COVID-19,  

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 

 

Керуючись ст.ст. 5, 29, 30 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», 

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на 

території України коронавірусу COVID-19» (із змінами), враховуючи Протокол засідання 

Кабінету Міністрів України від 23.03.2020 № 10 та беручи до уваги «Інформаційну довідку щодо 

Державних стандартів України, які регулюють вимоги до засобів індивідуального захисту», 

розміщену на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України за посиланням: 

https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov, на виконання делегованих повноважень, зазначених у 

підпукті 2 пункту Б частини першої статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Комсомольської селищної ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. До Рішення виконавчого комітету Комсомольської селищної ради від 17.03.2020 № 100 «Про 

заходи щодо запобігання поширенню на території Комсомольської селищної ради гострої 

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

зміни: 

 

1.1. Підпункт 2 пункту 1 викласти в наступній редакції: 

«2) Проінформувати громадян, ФОП та інших суб’єктів господарювання на території 

Комсомольської селищної ради про необхідність виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 

COVID-19 (із змінами), законів та інших правових актів органів державної влади, рішень 

виконавчого комітету та сесії Комсомольської селищної ради, рекомендацій Міністерства 

охорони здоров’я України, які стосуються карантинного режиму, запровадженого для  

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2». Інформування здійснювати шляхом опублікування інформації на офіційному веб-

сайті Комсомольської селищної ради, розміщення оголошень на території селищної ради, 

направлення інформаційних листів керівникам підприємств усіх форм власності, іншими 

доступними способами»; 

 

1.2.У підпункті 3 пункту 2 слова і цифри «03 квітня 2020 року» замінити словами і цифрами: «24 

квітня 2020 року»; 
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1.3. Пункт 5 викласти в наступній редакції: 

«5. На території Комсомольської селищної ради у період дії карантину, встановленого Кабінетом 

міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, заборонено: 

1) відвідування закладів освіти її здобувачами; 

2) проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, 

рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для 

забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 

3) робота 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: 

торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та 

виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та 

агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом, засобами зв’язку за умови забезпечення 

відповідного персоналу засобами індивідуального захисту, а також дотримання відповідних 

санітарних та протиепідемічних заходів; 

провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринарної 

практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та 

ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, 

діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів 

поштового зв’язку за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального 

захисту, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів; 

торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із 

застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення відповідного персоналу 

засобами індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних та 

протиепідемічних заходів»; 

 

1.4. Додати пункт 6 наступного змісту: 

«6. Роботодавці-суб’єкти господарювання, що здійснюють господарську діяльність на території 

Комсомольської селищної ради, зобов’язані забезпечити найнятих працівників на робочому місці 

засобами індивідуального захисту. Мінімальними (але не виключними) засобами 

індивідуального захисту персоналу є: маски медичні (хірургічні) та рукавички (перчатки) 

медичні нестерильні»; 

 

1.5. Додати пункт 7 наступного змісту: 

«7. Суб’єкти господарювання у сфері торгівлі та надання послуг, діяльність яких не заборонена 

у період карантину, зобов’язані дотримуватися режиму роботи з розрахунку 1 відвідувач на 10 

кв. метрів площі торгівельного (операційного) залу за умови дотримання дистанції між ними у 

черзі або торговому (операційному) залі не менш як 1,5 метрів із встановленням спеціальних 

позначок (розмітка на підлозі чи обмежувальна стрічка тощо); 

 

1.6. Пункт 6 є пунктом 8. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Комсомольського селищного голову 

Дмитра ДІХТЯРЯ. 

 

 

 

Комсомольський селищний голова      Дмитро ДІХТЯР 

 

 


