
 
 

 

 
У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Зміївський район 

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ    

 

26 травня 2020 року         № 146 

 

Про послаблення карантинних  

протиепідемічних заходів на  

території Комсомольської селищної ради 

 

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), Постановою Кабінету Міністрів 

України від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», згідно з рішенням Регіональної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області 

(Протокол № 13 від 22.05.2020р.), згідно з рішенням Місцевої комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Зміївського району (Протокол № 11 від  

22.05.2020р.), враховуючи Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів 

у закладах дошкільної освіти на період карантину у звязку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19), затверджених Постановою Головного державного санітарного лікаря 

України від 21.05.2020 № 25, 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 22.06.2020 р. на території Комсомольської селищної ради діє карантин, встановлений з 

12.03.2020 р. Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території 

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

Обмеження, пов’язані з карантином, встановлюються постановами Кабінету Міністрів України, 

постановами Головного санітарного лікаря України, рішеннями Регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області, рішеннями 

Місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Зміївського 

району, рішеннями Комсомольської селищної ради та її виконавчого комітету. 

 

2. Розпочати відвідування дошкільних закладів освіти, які перебувають у комунальній власності 

територіальної громади Комсомольської селищної ради – з 01.06.2020р. (за умови готовності 

закладів до роботи у період карантину). 

 

3. Комсомольському селищному голові забезпечити перевірку готовності закладів дошкільної 

освіти до прийому дітей та до роботи у період карантину. 

 

4. Керівникам закладів дошкільної освіти комунальної власності Комсомольської селищної 

ради під час роботи закладів забезпечити виконання Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених Постановою Головного 

державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 25. 

 



 
 

 

 

5. Призупинити роботу колективів та гуртків у КП КЗ «Слобожанський селищний Палац 

культури» до 09 червня 2020 року. 

 

6. На території Комсомольської селищної ради дозволяється: 

- проведення спортивних заходів без глядачів, в яких беруть участь не більше ніж 50 осіб. 

Спортивні заходи, в яких беруть участь понад 50 осіб, можуть проводиться за погодженням із 

Міністерством охорони здоров’я за результатами оцінки епідемічних ризиків; 

- проведення релігійних заходів за умови перебування не більше однієї особи на 10 кв. метрах 

площі будівлі, де проводиться релігійний захід; 

- діяльність готелів (крім функціонування ресторанів у готелях); 

- регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському, 

приміському, міжміському внутрішньообласному та міжнародному сполученні за умови 

перевезення пасажирів у межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною 

характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей 

транспортний засіб; 

 

з 01.06.2020р.: 

- робота закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів (крім проведення 

групових занять з кількістю учасників більше ніж 10 осіб); 

- відвідування занять в групах не більше ніж 10 осіб в закладах освіти, проведення професійно-

практичної підготовки та державної кваліфікаційної атестації в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти, підготовчих заходів до практичної підготовки на виробництві, 

лабораторних робіт та тренажерних занять, атестації здобувачів вищої освіти та відповідних 

підготовчих заходів, отримання документів про професійну (професійно-технічну) та вищу 

освіту, участь в освітньому процесі, пов’язаному з освітою дорослих, у публічному захисті 

наукових досягнень у формі дисертацій та відповідних підготовчих заходах; 

 

з 10 червня: 

- діяльність закладів харчування, зокрема приймання відвідувачів у приміщеннях, за умови 

дотримання протиепідемічних заходів; 

- діяльність закладів культури, зокрема з прийманням відвідувачів, у тому числі культурних 

заходів, за умови перебування не більше однієї особи на 5 кв. метрах площі приміщення, де 

проводиться захід; 

- діяльність закладів, що надають послуги з розміщення; 

 

7. Внести такі зміни 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» (із змінами): 

 

7.1. пункт 4 викласти в наступній редакції: 

«4. Керівникам закладів дошкільної освіти комунальної власності Комсомольської селищної 

ради під час роботи закладів забезпечити виконання Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених Постановою Головного 

державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 25»; 

 

7.2. пункт 5 викласти в наступній редакції: 

«5. На території Комсомольської селищної ради діють обмеження і заборони, передбачені 

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2020р. № 392 «Про встановлення карантину 

з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» 

з урахуванням рішень Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Харківської області, прийнятих стосовно карантинних заходів, 

пов’язаних  респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2»; 

 

 



 
 

 

 

7.3. пункт 7 викласти в наступній редакції: 

«На території Комсомольської селищної ради застосовуються вимоги до самоізоляції та 

обсервації осіб, передбачені відповідно Порядком здійснення протиепідемічних заходів, 

пов’язаних із самоізоляцією та Порядком  проведення обов’язкової обсервації осіб, які 

здійснюють перетин державного кордону, що затверджені постановою Кабінету Міністрів 

України від 20 травня 2020 р. № 392». 

 

8. Вважати таким, що втратило чинність Рішення виконавчого комітету Комсомольської 

селищної ради від 12.03.2020 № 89 «Про запровадження карантину у закладах освіти і культури, 

які перебувають у комунальній власності територіальної громади Комсомольської селищної 

ради» (із змінами). 

 

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

Дмитра Діхтяря. 

 

 

Комсомольський селищний голова      Дмитро ДІХТЯР 

 


