
                                                          

 
 

СТАРОСАЛТІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВОВЧАНСЬКОГО  РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

 

від  30 березня  2021  року                                                                         №  123/1  - ОД 

 

Про  заходи щодо протидії  COVID -19     

 

         На виконання 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), з урахуванням змін, 
внесених постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 №104, «Зміни, що 
вносяться до актів Кабінету Міністрів України»,  розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 25 березня 2020 року № 338 «Про переведення єдиної  державної системи 
цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації» , Протоколу  місцевої комісії з питань  
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чугуївського району  № 2 від 
25.03.2021 року та протоколу комісії з питань  та протоколу комісії  з питань  техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій  та комісії  COVID -19 Старосалтівської  
селищної ради   від 30.03.2021 № 5 , керуючись ст. 42, ст. 59 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні» : 
 

ЗОБОВ’ЗУЮ : 
 

1. Всім начальникам апарату Старосалтівської селищної ради та її виконавчих органів , 
керівникам комунальних закладів селищної ради 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»,  розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 25 березня 2020 року № 338 «Про переведення єдиної  державної системи 
цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації» та Протокол  місцевої комісії з 
питань  техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чугуївського району  

№ 2 від 25.03.2021 року. 
 

2. Завідувачу сектору культури та туризму Старосалтівської  селищної   ради  
Сороковому Г.Ю.  на період карантину : 
 2.1. Всі  культурно-масові заходи  проводити  суворо  дотримуючись  норм 
вищезазначеної   діючої Постанови. 

 



2.2. Розробити графік роботи Старосалтівської мистецької школи відповідно до  

протиепідемічних (карантинних) заходів та обмежень. 
                                                                                      

3. Поліцейським офіцерам громади  Леоніду БАРАННІКУ та  Володимиру ШАПОВАЛОВУ    
рекомендувати на період карантину : 
3.1 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». 
3.2.  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. 
3.3.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). 
3.4.Проводити рейди щодо недопущення роботи нічних розважальних закладів,  відповідно 
до діючого протиепідемічного законодавства. 

                                                                               

4. Начальнику  відділу  освіти молоді та спорту Старосалтівської селищної  ради  Глазуновій  
І.М. з 30.03.2021 року до послаблення карантину та прийняття відповідного рішення . 
4.1. 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  № 2 від  25.03.2021 року. 
4.2. Встановити  чергування відповідальних осіб  в закладах освіти. 

 

5. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Анатолію БУРМЕНКУ на період 
карантину: 
5.1. Забезпечити проведення особистого прийому громадян керівництвом та структурними 

підрозділами Старосалтівської селищної ради за попереднім записом   у відповідних 
відділах. 

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

 

 6. Начальнику загального відділу апарату Старосалтівської селищої ради Костянтину  
ГОРДІЄНКУ на період карантину , 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  № 2 від   25.03.2021 року. 

 

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



7.1.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. 

7.2. 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. 

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

 

8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника селищного 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Людмилу Штрикун . 
         

  Старосалтівський селищний голова  оригінал підписано  Едуард КОНОВАЛОВ   


