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У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Зміївський район 

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ    

 

25 серпня 2020 року         № 227 

 

Про карантинні заходи, пов’язані  

з встановленням на території Зміївського  

району «жовтого» рівня епідемічної  

небезпеки поширення COVID-19 

 

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

метою забезпечення виконання карантинних заходів «жовтого» рівня епідемічної небезпеки, 

згідно норм Постанови 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», згідно з рішенням Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Харківської області (Протокол № 23 від 21.08.2020р.) та рішенням 

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

району (Протокол № 21 від 25.08.2020р.), враховуючи Постанову головного державного 

санітарного лікаря України від 22.08.2020р. № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів 

у закладах освіти на період карантину і зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-

19)», 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 карантинні заходи «жовтого» рівня 

епідемічної небезпеки, визначені 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». Термін дії – до перегляду рівня епідемічної небезпеки. 

 

2. На території Комсомольської селищної ради додатково до протиепідемічних обмежень, 

установлених для «зеленого» рівня епідемічної безпеки забороняється: 

2.1. Відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту, в яких тимчасово 

або постійно проживають/перебувають громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи 

з інвалідністю, особи із стійкими інтелектуальними або психічними порушенням, установ і 

закладів, що надають соціальні послуги сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово); 

2.2. Діяльність хостелів; 

2.3. Робота після 24-ї та до 7-ї години розважальних закладів (нічних клубів), а також суб’єктів 

господарювання з надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля або без 

нього (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності 

за надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та 

замовлень на винос; 

2.4. Проведення масових заходів в закладах громадського харчування у кількості більш як 20 

осіб та більше однієї особи на 10 кв.метрів; 
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2.5. Відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю більш як 20 осіб, крім 

закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти; 

2.6. Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, крім спортивних залів, фітнес-центрів, які 

здійснюють приймання відвідувачів не більше однієї особи на 10 кв.метрів приміщення; 

2.7. Відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів тимчасового перебування 

іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів 

тимчасового розміщення біженців, крім осіб, які надають правову допомогу особам, які 

перебувають в таких пунктах; 

2.8. Перевезення пасажирів автомобільним (крім таксі) та міським електричним транспортом у 

міському, приміському, міжміському, міжрайонному сполученні у кількості більш як 50 

відсотків кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного 

засобу або визначених в реєстраційних документах на цей транспортний засіб, за умови 

розсадки пасажирів з вільним місцем поруч, спереду, позаду; 

2.9. Приймання відвідувачів закладами торгівельного (у тому числі в магазинах, що розташовані 

у торгівельно-розважальних центрах) і побутового обслуговування населення, крім випадків 

забезпечення перебування у приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв.метрів 

торговельної площі; 

2.10. Діяльність з надання послуг громадського харчування, крім випадків приймання 

відвідувачів із забезпеченням наповненості не більш як на 50 відсотків посадових місць у 

приміщенні закладу. 

 

3. Заклади позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої, вищої освіти, що діють на території Комсомольської селищної ради, у 2020-2021 

навчальному році мають здійснювати свою діяльність з урахуванням «Протиепідемічних 

заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавісної хвороби 

(COVID-19)», затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 

22.08.2020 № 50. 

 

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

Дмитра Діхтяря. 

 

 

 

Комсомольський селищний голова      Дмитро ДІХТЯР 

 


