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Головував:         Едуард КОНОВАЛОВ – Старосалтівський селищний голова, 
                            голова місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

виконавчого комітету Старосалтівської  селищної ради   Едуард   КОНОВАЛОВ 

Присутні:           члени комісії (за списком); 
запрошені особи (за окремим списком). 

 

 

І. Щодо продовження  дії карантину та встановлення  «жовтого» рівня  епідемічної небезпеки на  
території  Старосалтівської селищної ради. 

 

СЛУХАЛИ:   Едуарда  КОНОВАЛОВА, Людмила  ШТРИКУН,  Оксану СИТНИК,  щодо поточної 
епідемічної ситуації на території Старосалтівської  селищної ради. 

 

 За результатами доповідей та з урахуванням обговорення місцева комісія з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету   Старосалтівської   селищної  ради  
вирішила: 

 

1. Прийняти до виконання постанову Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 

«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами), з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.02.2021 №104, «Зміни, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України», 
продовжено карантин на всій території України з 24 лютого 2021 року  до 30 квітня року. Також 
внесені зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року № 338 «про 
переведення єдиної  державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації». 

 

         2.Забезпечити  з 00-00  24 лютого 2021 року на території Старосалтівської  селищної  
         ради    нові  протиепідемічні/карантинні  заходи та обмеження: 
         3.Узяти до відома інформацію щодо продовження дії  карантину на усій території  
         України з 24 лютого 2021 року до 30 квітня 2021 року. 
         4.Визначити термін діяльності  органів управління і місцевої комісії з питань 

         техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Старосалтівської  селищної  
         ради  в режимі надзвичайної ситуації до 30 квітня 2021 року. 
         5.Встановити з  00-00  24 лютого 2021 року на території Старосалтівської  селищної  
         ради  «жовтий»  рівень епідемічної небезпеки, відповідно до якого забороняється: 
            

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

2)  перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, 
підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на 
облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в Україні; 

3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації; 
4) перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства (крім 

іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, та 
осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які потребують додаткового захисту, 
працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, 
представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та 
членів їх сімей, водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, 
що здійснюють регулярні, нерегулярні та маятникові перевезення); 

5) проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, 
релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів 
за участю більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або території (якщо захід 
проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів понад 50 відсотків місць у 
кожному окремому залі, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, проведення кваліфікаційного 
іспиту на право на зайняття нотаріальною діяльністю, тестування на знання 
законодавства у сфері 



державної реєстрації осіб, які мають намір виконувати функції державного реєстратора, 
проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану 
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових 
видів спорту професійних спортивних клубів із глядачами з наповненістю споруд, 
приміщень не більш як 50 відсотків місць та за умови дотримання учасниками таких 
заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового 
щоденного контролю за станом здоров’я учасників. Організатор заходу є 
відповідальним за нанесення горизонтальної розмітки або інших засобів 
дистанціонування для дотримання між особами фізичної дистанції не менше ніж 1,5 
метра у разі проведення заходу із розміщенням осіб стоячи; 

6) приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та приймання 
відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури з наповненістю кінозалів 
або залів понад 50 відсотків місць (розміщення здійснюється з дотриманням шахового 
порядку розміщення, зокрема для груп із двох осіб) у кожному окремому кінозалі або 
залі; 

7) здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним 
транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах у 
режимі маршрутного таксі, залізничному транспорті, у міському, приміському, 
міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, в кількості більшій, 
ніж кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою 
транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на такий транспортний 
засіб. 

Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами 
індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та здійснює 
контроль за використанням пасажирами під час перевезення засобів індивідуального 
захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому 
числі виготовлених самостійно; 

8) проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів), діяльність 
закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, 
кафетеріїв, буфетів тощо) з організацією дозвілля, у тому числі проведення святкових 
заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій тощо; 

9) робота після 24-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання послуг 
громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, 
буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із 
здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос; 

10) розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані 
меншій, ніж 2 метри за сусідніми столиками та більш як чотири особи за одним столом 
(без урахування дітей віком до 18 років), за умови, що відвідувачі заходять до закладу і 
пересуваються по ньому з вдягненими засобами індивідуального захисту, зокрема 
респіраторами або захисними масками, що закривають ніс та рот, у тому числі 
виготовленими самостійно 



(крім часу сидіння за столом для приймання їжі та/або напоїв); 
11) діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, у яких: 
не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між 

клієнтами не менш як 1,5 метра; 
не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту, зокрема 

захисними масками або респіраторами, та не здійснюється належний контроль за їх 
використанням; 

обслуговуються покупці без одягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема 
захисних масок або респіраторів, які закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених 
самостійно, за винятком обслуговування за межами будівлі суб’єкта господарювання 
(через вікна видачі, тераси тощо); 

не забезпечується централізований збір використаних засобів 

індивідуального захисту в окремі контейнери (урни); 
12) діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, 

санаторно-курортних закладів, установ і закладів, які надають соціальні послуги, 
реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю); 

13) відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції 
через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком СОУЮ-19 перебуває більш як 50 
відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу освіти; 

14) проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за 
участю здобувачів освіти з більше ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів 
(відвідувачів); 

15) проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я 
планових заходів з госпіталізації, крім: 

надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та 
пологів; 

надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим; 
надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони 

здоров’я пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями; 
надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах; 
надання планової медичної допомоги закладами охорони здоров’я національного 

рівня, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, за умови 
дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів; 

проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо 
внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я 
людей; 

16) діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують можливість 
обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 



10 кв. метрів загальної площі приміщення, басейнів - більше ніж чотири особи на одній 
доріжці для індивідуальних занять або шість осіб для спортивно- тренувальних груп; 

17) 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; 

18) відвідування сторонніми особами (крім законних представників, членів сім’ї, 
родичів за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, не частіще ніж один раз 
на тиждень) 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 порущеннями, 
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).         

                                                  Термін виконання: з 00-00 годин,   24.02.2021 

                                                                        Термін дії: на період карантину 

                       

6. У зв’язку із запровадженням прямих норм, щодо встановлення протиепідемічних 
заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 
«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 
заходів з метою запобігання пощиренню на території України гострої респіраторної 
хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2» (із змінами), з 
урахуванням змін внесених постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 № 
104 «Зміни, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України», скасувати дію усіх 
протиепідемічних заходів, визначених попередніми протоколами місцевої комісії з 
питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Старосалтівської 
селищної ради за 2020 рік.



1.1. Забезпечити контроль за виконанням протиепідемічних/карантинних заходів, 
які введені пунктом З цього протокольного рішення із складанням протоколів про 
адміністративні правопорушення згідно зі статтею 44-^ та пункту 2 частини першої 
статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення; за використанням 
населенням засобів індивідуального захисту, дотриманням маскового режиму, 
дотриманням соціального дистанціювання у громадському транспорті, громадських 
будинках та спорудах. 

Термін дії: на період карантину 

1.2. Довести до відома суб’єктів господарювання, громадян перелік 
протиепідемічних/карантинних заходів, які введені пунктом З цього протокольного 
рішення та надати їм роз’яснення щодо дій у зв’язку з цим. 

Термін виконання: до 25.02.2021 

  1.3.Продовжити (в межах компетенції) роз’яснювальну роботу в засобах масової 
інформації щодо надання достовірної та об’єктивної інформації про епідемічну 
ситуацію на території району та заходи, які вживаються для недопущення 
розповсюдження захворюваності на респіраторну хворобу С0У10-19. 

                                                                          

Термін дії: на період карантину 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Поліцейським офіцерам громади  Леоніду БАРАННІКУ та  Володимиру 
ШАПОВАЛОВУ    рекомендувати: 
7.1 Організувати роботу щодо контролю за виконанням обмежувальних 
протиепідемічних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09 
грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2». 
7.2  Посилити роботу щодо контролю за дотриманням маскового режиму, 

витримуванням соціальної дистанції, виконання заходів дезінфекції 
підприємствами, які забезпечують роботу громадського транспорту, таксі, 
мережами супермаркетів, магазинами, ринками, банківськими установами, 
підприємствами громадського харчування, розважальними закладами, тощо. 

7.3  Посилити контроль за дотриманням маскового режиму при посадці у 
громадський транспорт на зупинках, які мають значні навантаження та найбільш 
завантажених кінцевих зупинках (у пікові години). 
7.4 Проводити рейди щодо недопущення роботи нічних розважальних закладів, 

відповідно до діючого протиепідемічного законодавства. 
Термін дії: на період карантину 

 

8 Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Анатолію БУРМЕНКУ 

забезпечити проведення особистого прийому громадян керівництвом та структурним 
підрозділам Старосалтівської селищної ради за попереднім записом з дотриманням 
протиепідемічних заходів. 

Термін дії: на період карантину 

 

9 Начальнику загального відділу апарату Старосалтівської селищої ради 
Костянтину  ГОРДІЄНКУ, забезпечити інформування населення щодо встановлення 
протиепідемічних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 
2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», дотримання 
маскового режиму, витримування соціальної дистанції та виконання заходів дезінфекції. 

 

Термін дії: на період карантину 

 

10 Директору КНП «Старосалтівський ЦПМСД Старосалтівської селищної 
ради» Вовчанського райоиу Харківської області    Ситник О.В. ( в межах компетенції): 

 

10.2 Проводити роз’яснювальну роботу в засобах масової інформації (телебачення, 
радіо, друковані видання, соціальні мережі, тощо) щодо надання достовірної та об’єктивної 
інформації про епідемічну ситуацію на території області, району та заходи, які вживаються 
для недопущення розповсюдження захворюваності на респіраторну хворобу COVID-19. 

10.3 З метою максимального виявлення захворілих на респіраторну хворобу 
COVID-19 на ранніх стадіях захворюваності посилити проведення розслідувань щодо 
встановлення кола контактних осіб, які захворіли, та джерел поширення інфікування 
коронавірусом SARS-CoV-2. 
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10.4 Продовжити вжиття заходів, пов’язаних з локалізацією кола осіб, інфікованих 
коронавірусом SARS-CoV-2 та недопущенням подальшого його розповсюдження. 

 

Термін дії: на період карантину 

 

11 Керівництву комунального підприємства   «Салтів водоканал»  проводити 
санітарну обробку фасадів, під’їздів та ліфтів багатоквартирних житлових будинків. 

 

Термін дії: на період карантину 

 

 

 

Інформацію щодо виконання протокольного рішення  надавати у встановлені терміни 
заступнику селищного голови Штрикун Л.І.  

 

 

 

 

Голова місцевої комісії з питань техногенно–      

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій            оригінал підписано 

виконавчого комітету  Старосалтівської селищної ради        Едуард КОНОВАЛОВ 

 

 

 

Відповідальний секретар  комісії 
з питань техногенно–екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій                                           оригінал підписано 

виконавчого комітету  Старосалтівської селищної ради                       Людмила  ШТРИКУН 


