
 

                                                              ПРОТОКОЛ № 8 

 

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

Старосалтівської  селищної ради    
 

           смт Старий Салтів                                                                    13   травня  2021 року 

 

 

 

      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. Щодо встановлення «обмеженого»  рівня  епідемічної небезпеки та 
додаткових  обмежувальних  заходів на  території Хотімлянського 
старостинського округу  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,  

         Людмилу ШТРИКУН, голову комісії з питань занесення і поширенню випадків  
         гострої респіраторної хвороби, спричиненої корона вірусом 2019-n CоV,  

         Оксану СИТНИК, директора КНП «Старосалтівський центр первинної медико- 

         санітарної допомоги Старосалтівської селищної ради,  щодо загострення епідемічної  
         ситуації на території Старосалтівської  селищної ради, яка зачитала лист станом на  
         13 травня 2021 року щодо  кількості хворих на Covid-19 на території  
         Старосалтівської ОТГ, а саме за останні 10 днів по селу Хотімля є три випадки  
         смертності від  COVID-19, в селі Хотімля зареєстровано  6 осіб хворих на  Covid-19. 

         В селі Зарічне – 2 хворі особи, в смт Старий  Салтів 11 осіб, село Шестакове – 2  

         особи, село Гонтарівка – 6 осіб, село  Кирилівка – 2 особи. 
  

     

  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»,  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» та Протокол  регіональної  комісії з питань  техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області № 11 від 
05.05.2021 року. 
 

        2.Посилити   на території  Хотімлянського старостинського округу  
        Старосалтівської  селищної  ради протиепідемічні /карантинні  заходи та  
        обмеження з 00 годин 00 хвилин 14  травня 2021 року до 21 травня 2021року. 

 

        3.Визначити термін діяльності  органів управління і місцевої комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Старосалтівської  
селищної   ради  в режимі надзвичайної ситуації на період карантину. 
 

        4. Встановити  на території Хотімлянського старостинського округу Старосалтівської  
        селищної ради «обмежений» рівень епідемічної небезпеки та додаткові обмежувальні  
        протиепідемічні заходи, за якими  забороняється: 
 

        4.1.перебування на територіях загального користування без вдягнутих засобів  
        індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають  
        ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно; 

        4.2. приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у  
       сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім: 
 

       4.3. 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; 
      4.4. торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень; 
      4.5.- 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; 

4.6.виконання робіт із збирання і заготівлі відходів; 
       5.Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій незалежно від  

форми власності забезпечити: 
      5.1.На період дії карантину з метою обмеження скупчення осіб в транспорті та на  
      шляхах прямування на роботу (з роботи) застосування за можливості гнучкого режиму  
      робочого часу, який, зокрема, передбачає різний час початку і закінчення роботи для  
      різних категорій працівників, позмінну роботу працівників, а за технічної можливості  
      – також роботу в режимі реального часу через Інтернет із збереженням заробітної  
      плати, дистанційну (надомну) роботу. 
      5.2.Встановлення відстані у при касовій та касовій зонах закладу торгівлі між особами  
     (за винятком покупця і продавця) не менше ніж 1,5 метра та /або наявність між ними  
     відповідних захисних екранів. 

5.3.Визначення часу (не менше двох годин) пріоритетного прийому громадян похилого  



віку та осіб з інвалідністю. 

      5.4.Дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між відвідувачами, які очікують  
      дозволу на вхід до приміщень. 
 

6.Завідувачу сектору культури та туризму Старосалтівської  селищної   
ради  Сороковому Г.Ю. : 
  

         6.1. Всі  культурно-масові заходи  проводити  суворо  дотримуючись  норм  
        діючої Постанови 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), 
      6.2.Розробити графік роботи Старосалтівської мистецької школи відповідно до   

      протиепідемічних (карантинних) заходів та обмежень. 
                                                                                     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.Начальнику  відділу  освіти молоді та спорту Старосалтівської селищної  
         ради  Глазуновій  І.М. 
 

           8.1. Продовжити навчання учнів 1-11 класів всіх закладів загальної середньої освіти  
         Старосалтівської селищної ради та відновити навчальний процес у  
         Старосалтівському ліцеї з 17.05.2021 року в очному режимі.  
          8.2.Забезпечити переведення на  дистанційний режим навчання учнів 1-11 класів 

          Хотімлянського ліцею  з 17 травня  2021 року по 21 травня 2021 року.  
         8.3.Продовжити навчально-виховний процес у закладах дошкільної освіти  
         Старосалтівської селищної ради з 17.05.2021 в очному режимі. 
         7.3.Керівникам закладів освіти Старосалтівської селищної ради: 
           - Враховувати повідомлення та рекомендації  Вовчанської міжрайонної філії   

   Державної установи «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України»  
   щодо випадків захворілих та контактних з захворілими на COVID-19 серед учнів, 
   вихованців, працівників закладів освіти. 

                                                        Термін  дії:  до  послаблення карантину та  
                                                              прийняття відповідного рішення . 



 

8. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Анатолію  
БУРМЕНКУ забезпечити проведення особистого прийому громадян керівництвом 
та структурними підрозділами Старосалтівської селищної ради за попереднім 
записом   у відповідних відділах. 

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

регіональної комісії з питань  техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій  Харківської   області  №  11  від   05.05.2021 року. 
 

                                                                        Термін дії: на період карантину 

 

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

         10.1.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. 

         10.2. 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. 

         10.3.Продовжити вжиття заходів, пов’язаних з локалізацією кола осіб, інфікованих  
         коронавірусом SARS-CoV-2 та недопущенням подальшого його розповсюдження. 

 

                                                                     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 
 


