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У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Зміївський район 

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ    

 

03 вересня 2020 року         № 242 

 

Про організацію та проведення футбольних 

матчів на території в умовах карантину, які 

відповідають «жовтому» рівню 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 № 24 від 01.09.2020р.) та рішенням 

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

району (Протокол № 22 від 02.09.2020р.), враховуючи Постанову головного державного 

санітарного лікаря України від 21.08.2020р. № 49 «Про затвердження протиепідемічних заходів 

під час проведення футбольних матчів серед професійних футбольних клубів на період 

карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» та Постанову 

головного державного санітарного лікаря України від 03.09.2020 № 51 «Про внесення змін до 

протиепідемічних заходів під час проведення футбольних матчів серед професійних клубів на 

період карантину у 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 (Слобожанської) 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 (Слобожанської) селищної ради при проведенні футбольних 

матчів (змагань), у випадку, якщо прийнято рішення про проведення матчу за участі глядачів), 

організатори матчу зобов'язані забезпечити контроль щодо дистанціювання в 1,5 метрів між 

глядачами на трибунах, але не більше, ніж 25 відсотків вболівальників, яких здатні вмістити 

сектори. 

 

3. Футбольні клуби, команди зобов’язані призначити особу, відповідальну за дотримання 

протиепідемічних заходів, передбачених постановою Міністерства охорони здоров’я України, 

затвердженою головним державним санітарним лікарем України, від 21.08.2020р. № 49 «Про 

затвердження протиепідемічних заходів під час проведення футбольних матчів серед  
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професійних футбольних клубів на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)» та постановою Міністерства охорони здоров’я України, затвердженою 

головним державним санітарним лікарем України, від 03.09.2020 № 51 «Про внесення змін до 

протиепідемічних заходів під час проведення футбольних матчів серед професійних клубів на 

період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», та повідомити 

дані про відповідальну особу (ПІБ, посада, телефон, електронна пошта) Зміївській 

міськрайонній філії ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України та 

Комсомольській (Слобожанській) селищній раді». 

 

4. Організаторам футбольних змагань при плануванні футбольних матчів на території 

Комсомольської (Слобожанської) селищної ради забезпечити чіткий контроль за виконанням 

карантинних заходів, визначених постановою Міністерства охорони здоров’я України, 

затвердженою головним державним санітарним лікарем України, від 21.08.2020р. № 49 «Про 

затвердження протиепідемічних заходів під час проведення футбольних матчів серед 

професійних футбольних клубів на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)» та постановою Міністерства охорони здоров’я України, затвердженою 

головним державним санітарним лікарем України, від 03.09.2020 № 51 «Про внесення змін до 

протиепідемічних заходів під час проведення футбольних матчів серед професійних клубів на 

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

протоколом для організації та проведення футбольних матчів в Україні серед професіональних 

футбольних клубів в умовах карантину, з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної коронавірусної хвороби COVID-19 від 28.08.2020р. та постановою 

Кабінету Міністрів України № 641 від 22.07.2020р. «Про встановлення карантину та 

запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 

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

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Комсомольського (Слобожанського) 

селищного голову Дмитра Діхтяря. 

 

 

 

 

Комсомольський (Слобожанський)  

селищний голова         Дмитро ДІХТЯР 

 


