
ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

05 січня 2021 р. с.Великий Хутір № 02-28/1-0

Про продовження карантину та 
запровадження додаткових
обмежувальних протиепідемічних 
заходів.

Відповідно до пункту 3 статті 36, пункту 4 статті 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статті 14 Кодексу цивільного захисту 
України, Положення - про єдину державну систему цивільного захисту, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 №11, 
постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 1236 «Про 
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2», 
рішення комісії з питань ТЕБ та НС Великохутірської сільської 
територіальної громади (протокол №3 від 21.12.2020 р.), з метою запобігання 
поширенню на території Великохутірської сільської територіальної громади 
гострої респіраторної хвороби СОУГО -  19:

1. Продовжити карантин на території Великохутірської сільської 
територіальної громади до 28 лютого 2021 року.

2. Заборонити на період дії карантину на території Великохутірської 
сільської територіальної громади:

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) проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних, 
рекламних та інших) заходів за участю більш як 20 осіб (у разі проведення 
заходів з кількістю учасників до 20 осіб організатор забезпечує 
дотримання між учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра);

5) приймання відвідувачів у Великохутірському народному історико- 
краєзнавчому музеї без забезпечення обмеження кількості відвідувачів у 
залі з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів приміщення;

6) проведення дискотек, діяльність закладів громадського харчування з 
організацією дозвілля, у тому числі проведення святкових заходів, 
банкетів, майстер-класів, публічних подій;

7) робота після 23-ї та до 7-ї години, із забороною проведення 
розрахункових операцій після 22-ї години, суб’єктів господарювання з 
надання послуг громадського харчування, крім діяльності з надання послуг 
громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та 
замовлень на винос;

8) розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані 
меншій, ніж 2 метри між місцями для сидіння 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);

9) діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, у 
яких:

не нанесено* маркування для перебування в черзі з дотриманням 
дистанції між відвідувачами не менш як 1,5 метра;

не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту, зокрема 
захисними масками або респіраторами, що закривають ніс та рот, та не 
здійснюється належний контроль за їх використанням;

обслуговуються покупці без одягнутих засобів індивідуального 
захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс 
та рот, у тому числі виготовлених самостійно;

не забезпечується централізований збір використаних засобів 
індивідуального захисту в окремі контейнери (урни);



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

11) проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) 
за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності глядачів 
(відвідувачів);

12) відвідування сторонніми особами відділення стаціонарного догляду 
для постійного або тимчасового проживання с. Великий Хутір.

3. Додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених 
пунктом 2 цього розпорядження, в період з 00 годин 00 хвилин 8 січня 2021 
р. до 00 годин 00 хвилин 25 січня 2021 р. на території Великохутірської 
сільської територіальної громади заборонити:

1) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 
діяльність у сфері громадського харчування, крім діяльності з надання 
послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки 
замовлень, замовлень на винос;

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

- торгівлі виключно товарами, що належать до продуктів харчування, на 
торговельних площах, не менш як 60 відсотків яких призначено для 
торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами 
медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, 
ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту 
рослин. Торговельна діяльність іншими групами товарів може 
відбуватися лише із здійсненням адресної доставки замовлень;

- торгівлі пальним;
*>

- діяльності операторів поштового зв’язку;

3) приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних 
масових заходів, крім роботи 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.

4) проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, 
рекламних та інших) заходів, новорічних та різдвяних свят;



5) відвідування закладів освіти здобувачами, крім закладів дошкільної 
освіти.

4. Секретарю сільської ради забезпечити інформування населення громади 
щодо цього рішення.

5. Контроль за виконанням залишаю за собою.


