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У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Зміївський район 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

15 жовтня 2020 року         № 279 

 

Про карантинні заходи, пов’язані  

з поширенням гострої респіраторної  

хвороби COVID-19 

 

Керуючись 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 поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», згідно з Протоколом № 35 

позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 09.10.2020 та Протоколом № 29 

позачергового засідання Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області від 09.10.2020, 

враховуючи Постанову Головного державного санітарного лікаря України від  

18.09.2020 № 54 «Про затвердження протиепідемічних заходів в деяких 

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

поширенням коронавірусної хвороби COVID-19» та Постанову Головного 

державного санітарного лікаря України від  22.09.2020 № 55 «Про 

затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період 

карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19», з 

метою перешкоджання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

виконавчий комітет Слобожанської селищної ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. На території Слобожанської селищної ради діють карантинні обмеження 

«помаранчевого» 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 Слобожанської селищної ради у період дії карантину у 

спортивних (тренажерних) залах, фітнес-клубах, спортивних майданчиках для 

командних (парних) занять (окрім занять національних збірних) та дитячих 

спортивно-юнацьких школах здійснюються з урахуванням Протиепідемічних  
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заходів в деяких закладах фізичної культури та спорту на період карантину у 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, затверджених 

Постанову Головного державного санітарного лікаря України від  18.09.2020 № 

54. 

 

3. Керівникам закладів дошкільної освіти комунальної власності Слобожанської 

селищної ради забезпечити виконання 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  22.09.2020 № 55. 

 

4. Визнати таким, що втратив чинність пункт 7 рішення виконавчого комітету 

Комсомольської селищної ради від 09.06.2020 № 158 «Про умови послаблення 

карантинних обмежень на території Комсомольської селищної ради». 

 

5. Визнати такими, що втратили чинність пункт 4 та підпункт 7.1 рішення 

виконавчого комітету Комсомольської селищної ради від 26.05.2020 № 148 

«Про послаблення протиепідемічних заходів на території Комсомольської 

селищної ради». 

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Слобожанського 

селищного голову. 

 

 

 

 

 

Слобожанський селищний голова           Дмитро ДІХТЯР 

 


