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У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Зміївський район 

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ    

 

14 серпня 2020 року          № 204 

 

Про дотримання рекомендацій  

головного державного санітарного 

лікаря під час дії карантину на  

території Комсомольської  

селищної ради 

 

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

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», Постановою Кабінету Міністрів України від 

22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 

заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», враховуючи «Тимчасові рекомендації щодо 

організації протиепідемічних заходів під час проведення культурно-мистецьких заходів на 

період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», затверджені 

Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 06.06.2020 № 35 (в редакції 

Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 04.08.2020 № 45), «Тимчасові 

рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів в деяких закладах фізичної культури 

та спорту на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», 

затверджені Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 26.05.2020 № 

28 (в редакції Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 04.08.2020 № 

47), «Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час проведення 

футбольних матчів в Україні серед професіональних футбольних клубів в умовах карантину з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», затверджені постановою Головного державного 

санітарного лікаря України від 26.05.2020 № 27 (у редакції постанови Головного державного 

санітарного лікаря України від 22.07.2020 № 41), 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. На території Комсомольської селищної ради діють обмеження, пов’язані з карантином, 

встановленим на території України Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 

розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, з урахуванням рішень місцевих 

комісій ТЕБ та НС (Харківської обласної, Зміївської районної) та рекомендацій Головного 

державного санітарного лікаря України. 

 

2. На території Комсомольської селищної ради заклади культури та креативних індустрій під 

час проведення культурно-мистецьких заходів, в тому числі фестивалів, концертів, кіносеансів, 

вистав, постійних та тимчасових виставок та експозицій повинні дотримуватися «Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під час проведення культурно-

мистецьких заходів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби  
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(COVID-19)», затверджених Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 

06.06.2020 № 35 (в редакції Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 

04.08.2020 № 45). 

 

3. На території Комсомольської селищної ради обслуговування в спортивних (тренажерних) 

залах, фітнес-клубах, спортивних майданчиках для командних (парних) занять (окрім занять 

національних збірних) та дитячих спортивно-юнацьких школах здійснюється з урахуванням 

«Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в деяких закладах 

фізичної культури та спорту на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної 

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

України від 26.05.2020 № 28 (в редакції Постанови Головного державного санітарного лікаря 

України від 04.08.2020 № 47). 

 

4. На території Комсомольської селищної ради футбольні матчі організовуються за умови 

відсутності обмежень, встановлених органами державної влади та місцевого самоврядування , 

що перешкоджають проведенню матчу. Під час проведення футбольних матчів організатори 

повинні дотримуватися «Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів 

під час проведення футбольних матчів в Україні серед професіональних футбольних клубів в 

умовах карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», затверджених постановою 

Головного державного санітарного лікаря України від 26.05.2020 № 27 (у редакції постанови 

Головного державного санітарного лікаря України від 22.07.2020 № 41).  

 

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

Дмитра Діхтяря. 

 

 

 

Комсомольський селищний голова      Дмитро ДІХТЯР 

 


