
 

                                                         УКРАЇНА 

                                          СТАРОСАЛТІВСЬКА    СЕЛИЩНА   РАДА             
                                   ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ     ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 62560, Харківська область, Вовчанський район, смт  Старий Салтів, вул. Перемоги,15 тел./ факс (05741)    

                                         6 – 12 – 76; тел.  (05741) 6 – 12 – 56____________________________________ 
                                                           

                                                               ПРОТОКОЛ № 6 

 

    Спільного засідання  комісії  з питань  техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій  та комісії  COVID -19 

Старосалтівської  селищної ради    
 

           смт Старий Салтів                                                                    10  квітня  2021 року 

 

Позачергове засідання розпочалося о 11.30. 
Позачергове засідання закінчилося о 12.10. 
 

      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:   Людмила ШТРИКУН – голова комісії    COVID -19 

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

І. Про встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом     SARS-CoV-2, на 
території   Старосалтівської селищної ради. 
          

СЛУХАЛИ:   Едуарда  КОНОВАЛОВА Старосалтівського селищного голову,  голову 
місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки  та надзвичайних ситуацій 
виконавчого комітету Старосалтівської  селищної  ради, який довів інформацію про те, 
що відповідно до норм пункту 34 постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 
№ 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), рішенням позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 09.04.2021 (протокол № 17) 
запроваджено з 00 годин 00 хвилин 11.04.2020 «червоний» рівень епідемічної 
небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, на території Харківської області. На сьогодні, відповідно 
до вимог протокольних рішень позачергового засідання регіональної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області від 
09.04.2021 № 9 Чугуївській районній державній адміністрації разом з виконавчими 
комітетами Вовчанської, Зміївської, Чугуївської міських та Новопокровської, 
Малинівської, Печенізької, Слобожанської, Старосалтівської, Чкаловської селищних 

 



рад необхідно забезпечити з 00 годин 00 хвилин 11.04.2020 на території Чугуївського 
району нові протиепідемічні/карантинні заходи та обмеження, передбачені для 
«червоного» рівня епідемічної небезпеки. 
СЛУХАЛИ: Оксану СИТНИК, директора КНП «Старосалтівський центр первинної медико- 

санітарної допомоги Старосалтівської селищної ради,  щодо загострення епідемічної  
ситуації на території Старосалтівської  селищної ради, а саме збільшилась кількість  хворих 
на COVID -19,  - 37 осіб на  території Старосалтівської седищної ради захворіли, 
госпіталізовано – 5 осіб, 32 особи лікуються амбулаторно ( серед захворілих дітей немає). 
       

  За результатами доповідей  та з урахуванням обговорення місцева комісія з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету   
Старосалтівської   селищної  ради  вирішила: 
 

1.Узяти до відома інформацію щодо встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки 
поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, на території Старосалтівської селищної ради.   
2. Додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених пунктом 2 
протокольного рішення  засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій Старосалтівської селищної ради  від 30.03.2021 (протокол № 5), 
встановити з 00 годин 00 хвилин 11.04.2020 на території Старосалтівської селищної ради 
«червоний» рівень епідемічної небезпеки, відповідно до якого забороняється: 

1) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у 
сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання 
послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень; 

2) приймання відвідувачів в закладах розважальної діяльності; 
3) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у 

сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім: 
приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які торгують товарами на 

торговельних площах, не менше 60 відсотків яких призначено для торгівлі продуктами 
харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами 
гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими засобами масової інформації, 
ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження 
доступу відвідувачів до інших товарів, представлених в асортименті зазначених суб’єктів 
господарювання; 

торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень; 
провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ 

і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльності операторів 
поштового зв’язку, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності 
автозаправних комплексів (без зон харчування), діяльності з технічного обслуговування та 
ремонту транспортних засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів 
особистого вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом; 

виконання робіт із збирання і заготівлі відходів; 
провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг. Приймання 

відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з надання 
телекомунікаційних послуг, здійснюється за попереднім записом; 

4) приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових 
заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників, 
суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема 
здійснення кіно- та відеозйомки, за умови обмеження доступу до місця зйомки (знімального 
майданчика) сторонніх осіб та використання персоналом (крім акторів під час знімального 
процесу), залученим до виробництва аудіовізуального твору, засобів індивідуального 
захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі 



виготовлених самостійно. Діяльність суб’єктів господарювання, пов’язана з виробництвом 
аудіовізуальних творів, не є масовим заходом; 

5) проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та 
інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного 
плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних 
ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання 
учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення 
обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників, заходів з оцінювання 
якості освіти; 

6) робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї 
години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері 
за замовленням клієнтів; 

7) діяльність ринків, крім продовольчих; 
8) відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім 

здобувачів закладів дошкільної освіти, учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти 
а також осіб, які беруть участь у заходах з оцінювання якості освіти;  

9) відповідно до пункту 2.11 протокольного рішення позачергового засідання 
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
Харківської області від 09.04.2021 (протокол № 9) забороняється:  

здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним 
транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах (у тому 
числі в режимі маршрутного таксі), залізничному транспорті, у міському, приміському, 
міжміському, внутрішньообласному сполученні, в кількості більш ніж 50 відсотків від 
кількості місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою транспортного 
засобу, визначена в реєстраційних документах на цей транспортний засіб, крім транзитних 
перевезень; 

легковими автомобілями, кількість пасажирів, включаючи водія, в яких не більше п’яти 
осіб без урахування дітей віком до 14 років; 

службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами 
підприємств, закладів та установ у межах кількості місць для сидіння і виключно за 
маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж за два дні органи Національної 
поліції; 

пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні за наявності у них 
лабораторно підтвердженого негативного результату тестування на COVID-19 методом 
полімеразної ланцюгової реакції, яке проведено не більш як за 48 годин до дня поїздки. 

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; 

10) 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; 



11) перебування без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів 
або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно: 

на територіях закладів охорони здоров’я та освіти; 
на зупинках громадського транспорту; 
на інших територіях загального користування у разі неможливості дотримання 

фізичної дистанції не менше 1 метра. 
 

Термін дії: до перегляду рівня    
епідемічної небезпеки 

 
3.  Старосалтівській селищній раді - забезпечити на підпорядкованій території реалізацію 
чинних норм законодавства, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 
09.12.2020 № 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 змініми). 

 

Термін виконання: з 00-00 годин 
11.04.2021 

Термін дії: на період карантину 
 

3.1. Поліцейським офіцерам громади  Леоніду БАРАННІКУ та  Володимиру 
ШАПОВАЛОВУ    рекомендувати: 
1) Разом з Чугуївським районним управлінням поліції Головного управління Національної 
поліції в Харківській області (Олег Ткаченко) продовжити роботу згідно з 
розпорядженням голови районної державної адміністрації від 25.06.2020 № 181 «Про 
утворення комісії для здійснення перевірок з дотриманням карантинних вимог 
суб’єктами господарювання на території Чугуївського району» щодо забезпечення 
дотримання маскового режиму, витримування соціальної дистанції, виконання заходів 
дезінфекції підприємствами, які надають послуги з забезпечення діяльності громадського 
транспорту, мережами магазинів, підприємствами громадського харчування, 
розважальними закладами тощо. Про результати роботи щопонеділка (до 10.00) 
інформувати заступника голови районної державної адміністрації. 
2) 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». 
 3) 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. 
 4) Проводити рейди щодо недопущення роботи нічних розважальних закладів,  
  відповідно до діючого протиепідемічного законодавства.  
5) Разом з медичними закладами громади та за участю виконавчого комітету селищної 
ради забезпечити контроль за дотриманням умов самоізоляції особами з підтвердженим 
випадком COVID-19 та контактними особами, які перебувають на самоізоляції 
 

                                                                              Термін виконання: з 00-00 годин 11.04.2021 

Термін дії: на період карантину 

 

       3.2.Начальнику  відділу  освіти молоді та спорту Старосалтівської селищної  
         ради  Глазуновій  І.М. 



 

 1)Забезпечити  неухильне виконання  протиепідемічних заходів в закладах загальної 
середньої освіти  та в закладах дошкільної  освіти, відповідно норм Протоколу місцевої 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чугуївського 
району  № 4 від 10 .04.2021 року. 
2) Рекомендувати керівникам закладів загальної середньої освіти забезпечити продовження  
дистанційної форми навчання учнів 5-11 класів . 
3) Навчання учнів 1-4 класів та дітей дошкільного віку  продовжити за умови дотримання в 
закладах відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового 
щоденного контролю стану здоров’я учнів (вихованців). 
 4).Встановити  чергування відповідальних осіб  в закладах освіти. 

 

                                        Термін  дії: з 11.04.2021 року до  послаблення карантину та  
                                                              прийняття відповідного рішення . 

 

3. 3 Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Анатолію БУРМЕНКУ 

 1) забезпечити проведення особистого прийому громадян керівництвом та структурними 

підрозділами Старосалтівської селищної ради за попереднім записом   у відповідних 
відділах 

2) Обмежити відвідування  громадян адміністративних будівель селищної ради без 
попереднього запису  з дотриманням протиепідемічних заходів. 
3) Забезпечити  відвідування громадянами адміністративних будівель з попередньою  
термометрією та  занесенням даних про підвищену  температуру у відповідний журнал. 

                                                                                  Термін дії: на період карантину 

 

 3.4.Начальнику загального відділу апарату Старосалтівської селищої ради Костянтину  
ГОРДІЄНКУ 

1)Довести до відома суб’єктів господарювання, громадян перелік 
протиепідемічних/карантинних заходів, які введені пунктом 2 цього протокольного 
рішення та надати їм роз’яснення щодо дій у зв’язку з цим. 
2) 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, Протоколу місцевої 
комісії з питань  техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  Чугуївського  
району  № 4 від   10.04.2021 року. 

 

                                                                                               Термін виконання: до 11.04.2021 

 

3.5 . Директору КНП «Старосалтівський ЦПМСД Старосалтівської селищної  
ради» Вовчанського району Харківської області Ситник О.В. ( в межах компетенції): 
1) Проводити роз’яснювальну роботу в засобах масової інформації (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. 

 2) З метою максимального виявлення захворілих на гостру респіраторну хворобу COVID-
19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на ранніх стадіях захворюваності 
продовжити строки проведення розслідувань щодо встановлення кола контактних осіб, які 
захворіли, та джерел поширення інфікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.  
          



 

3) Разом з поліцейським офіцерам громади та за участю виконавчого комітету селищної 
ради забезпечити контроль за дотриманням умов самоізоляції особами з підтвердженим 
випадком COVID-19 та контактними особами, які перебувають на самоізоляції 
                                                                                   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            
виконавчого комітету  Старосалтівської селищної ради оригінал підписано Едуард КОНОВАЛОВ 

 

 

 

Відповідальний секретар  комісії 
з питань техногенно–екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій                                            
виконавчого комітету  Старосалтівської селищної ради оригінал підписано Людмила  ШТРИКУН 
 


