
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 31.08.2020 № 280 

м. Золотоноша 
 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

від 12.03.2020 № 80 „Про запобігання поширенню на території міста 

Золотоноша коронавірусу COVID-19” 

 

 Відповідно до протоколу засідання комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради від 31.08.2020 № 25, враховуючи постанову 

Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 зі змінами, керуючись 

п. 3, ч. 1 ст. 36 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,-  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради від 12.03.2020 № 80 „Про запобігання поширенню на території міста 

Золотоноша коронавірусу COVID-19”, виклавши пункт 1 у новій редакції: 

„1. Установити з 12 березня до 31 жовтня 2020 року у місті Золотоноша 

карантин.  

1.1. На період дії карантину забороняється : 

- 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; 

- перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, 

підтверджують громадянство чи її спеціальний статус; 

- самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації; 

- проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, 

релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї особи на 

5 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на 

відкритому повітрі), а також діяльність закладів культури з наповненістю 

залів понад 50 відсотків місць у залі. Організатор заходу є відповідальним 

за дотримання між учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра 

у разі проведення заходу із розміщенням учасників стоячи; 



- здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів 

автомобільним транспортом, у міському, приміському, міжміському 

сполученні, в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння, що 

передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, 

визначена в реєстраційних документах на цей транспортний засіб; 

- проведення концертів (крім тих, які проводяться закладами культури, для 

яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом 

діяльності), дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів), 

діяльність закладів громадського харчування із організацією дозвілля 

(ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів). 

1.2. Дозволити відвідування закладів освіти її здобувачами у звичайному 

режимі, в тому числі закладів дошкільної освіти з урахуванням організації 

протиепідемічних заходів затверджених постановами Головного державного 

санітарного лікаря України”. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М.   

 

Міський голова                                                       В.О. Войцехівський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луща 23904 


