
 
У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Зміївський район 

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ    
 

05 серпня 2020 року        № 201 
 

Про зміни у карантинних обмеженнях 

на території Комсомольськоїселищної ради 
 

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

хвороб», Постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 

проширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2», враховуючи Рішення Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій Харківської області (Протокол № 19 від 30.07.2020р.) та Рішення 

Місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Зміївського району (Протокол № 17 від 03.07.2020р.), 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. Продовжити проведення карантинних заходів, визначених протоколами регіональної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської 

області № 15 від 16.06.2020р., № 16 від 22.06.2020р., № 17 від 03.07.2020р., № 18 від 

10.07.2020р., а саме: 

1.1.перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих 

засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають 

ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно; 

1.2.самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації; 

1.3.здійснення регуляторних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним, 

автобусним, залізничним транспортом, зокрема перевезень пасажирів у міському, 

приміському, міжміському, внутрішньо-обласному та міжобласному сполученні, в кількості 

більшій, ніж кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою 

транспортного засобу; 

1.4.приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. 

2. Дозволити на території Комсомольської селищної ради: 

2.1.діяльність закладів культури з максимальною наповненістю до 50% стаціонарних місць 

для сидіння, не більше 1 особи на 5 кв.м площі закладу культури та обов’язковим 

дотриманням маскового режиму; 

2.2. роботу з 7-ї до 24-ї години розважальних закладів, а також суб’єктів господарської 

діяльності з надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля або без нього 

(ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів, закладів культури тощо), 

окрім діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної 

доставки замовлень та замовлень на винос; 

2.3. проведення масових заходів за умови не більше 1 людини на 5 кв.м. та обов’язковим 

дотриманням маскового режиму; 

2.4. відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім 

тих, що надають послуги кризово. 



3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Комсомольської 

селищної ради від 14.07.2020р. № 182 «Про карантинні обмеження на території 

Комсомольської селищної ради». 

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

Дмитра ДІХТЯРЯ. 

 

 

 

 

 

Комсомольський селищний голова      Дмитро ДІХТЯР 

 


