
  

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 14.12.2020 № 417 

м. Золотоноша 
 

Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів на території Золотоніської територіальної громади  

 

 З метою запобігання поширенню на території Золотоніської 

територіальної громади гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до протоколу засідання комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради від 14.12.2020 № 38, враховуючи 

постанову Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236, керуючись 

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

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Установити на території Золотоніської територіальної громади з             

19 грудня 2020 року до 28 лютого 2021 року карантин.  

2. На період дії карантину запроваджуються обмежувальні протиепідемічні 

заходи, а саме забороняється:  

   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; 

 3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації; 

    4) проведення масових (культурних, у тому числі концертів, спортивних, 

соціальних, рекламних тощо) заходів за участю більш як 20 осіб (у разі 

проведення заходів за участю до 20 осіб організатор забезпечує дотримання між 

учасниками фізичної дистанції не менш як 1,5 метра), крім заходів, необхідних 

для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування; 

 5) діяльність культових споруд та приміщень, облаштованих для 

молитовних потреб, які не забезпечують можливість обмежити кількість 



відвідувачів з розрахунку одна особа на 5 кв. метрів споруди чи приміщення, 

проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких не 

забезпечено дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми; 

 6) приймання відвідувачів у закладах культури та приймання відвідувачів 

іншими суб’єктами діяльності у сфері культури з наповненістю залів понад 50 

відсотків місць (розміщення здійснюється з вільним місцем поруч, спереду та 

позаду) у кожному окремому залі; 

 7) приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в яких не забезпечено 

можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 

10 кв. метрів приміщення; 

 8) здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів 

автомобільним транспортом, у міському, приміському, міжміському, 

внутрішньообласному та міжобласному сполученні, в кількості більшій, ніж 

кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою 

транспортного засобу і визначена в реєстраційних документах на такий 

транспортний засіб. 

 Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами 

індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та 

здійснює контроль за використанням засобів індивідуального захисту, зокрема 

респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, пасажирами під час 

перевезення, у тому числі виготовлених самостійно; 

 9) проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів), 

діяльність закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, 

закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) з організацією дозвілля, у тому 

числі проведення святкових заходів, банкетів, публічних подій; 

 10) 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 (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, 

кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського 

харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос і 

діяльності після 23-ї години 31 грудня 2020 р. до 1-ї години 1 січня 2021 р.; 

 11) 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); 

 12) 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); 

 13) діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, 

установ і закладів, які надають соціальні послуги, реабілітаційних установ для 

осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю); 

 14) відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю 

більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та 

спеціалізованої мистецької освіти; 

 15) відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на 

самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 

перебуває більш як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу освіти; 

 16) проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, 

концертів) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності 

глядачів (відвідувачів); 

     17) діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують 

можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 

20 кв. метрів загальної площі приміщення; 

     18) відвідування сторонніми особами (крім законних представників, 

членів сім’ї, родичів за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, не 

частіше ніж один раз на тиждень) установ і закладів соціального захисту, в яких 

тимчасово або постійно проживають/перебувають громадяни похилого віку, 

ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими 

інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що 

надають соціальні послуги сім’ям/особам, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги 

екстрено (кризово). 

3. Додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених 

пунктом 2 цього рішення, в період з 00 годин 00 хвилин 8 січня 2021 р. до       

00 годин 00 хвилин 25 січня 2021 р. на території Золотоніської територіальної 

громади 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, замовлень на винос; 

 2) приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, крім 

приймання відвідувачів у закладах, визначених у підпункті 4 цього пункту; 

 3) приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності; 

 4) 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; 

 - 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, перукарень та салонів краси за попереднім записом; 

 5) приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних 

масових заходів; 

 6) приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів; 

 7) проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, 

рекламних та інших) заходів, новорічних  та різдвяних свят ялинки (без 

концертів та ярмарків, у тому числі продуктових); 

 8) діяльність непродовольчих ринків; 

 9) відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її 

здобувачами, крім закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів освіти.  

4. Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради, у період  з 11 до 22 січня 2021 р. включно установити для 

працівників режим дистанційної (надомної) роботи, крім працівників, для яких 

неможливо встановити режим дистанційної (надомної) роботи у зв’язку з 

характером виконуваних завдань, та працівників, які забезпечують надання 

адміністративних послуг. 

5. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій 

Золотоніської територіальної громади незалежно від форми власності, крім 

установ та закладів незалежно від форми власності, які надають фінансові, 

банківські та житлово-комунальні послуги, забезпечують охорону здоров’я, 

здійснюють продовольче забезпечення, енергозабезпечення, водозабезпечення, 

зв’язок та комунікації, забезпечують функціонування інфраструктури 

транспортного забезпечення, сфери оборони, правопорядку та цивільного 

захисту, об’єктів критичної інфраструктури, у період  з 11 до 22 січня 2021 р. 

включно установити для працівників режим дистанційної (надомної) роботи. 

6. Золотоніському відділу поліції ГУНП України в Черкаській області 

(Охріменко О.В.), КП „Золотоніський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги (сімейної медицини)” (Прокопчук О.С) забезпечити 

контроль за дотриманням умов самоізоляції особами з підтвердженим випадком 

COVID-19 та контактними особами, які перебувають на самоізоляції. 

7. Золотоніському районному управлінню ГУ Держпродспоживслужби в 

Черкаській області (Карпенко В.В.) забезпечити контроль та перевірку за 

дотриманням санітарного законодавства і здійсненням протиепідемічних 

заходів закладами дошкільної освіти, закладами громадського харчування, 

фізичної культури та спорту, ринками, закладами, що надають послуги з 



розміщення, об’єктами торгівлі продовольчими та непродовольчими групами 

товарів тощо. 

8. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради від 12.03.2020  № 80 „Про запобігання поширенню 

на території міста Золотоноша коронавірусу COVID-19” зі змінами з 

19.12.2020.  

9. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М.   

 

 

Міський голова                                                            В.О.Войцехівський 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луща 23904 


