
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 18.06.2021 № 260 

м. Золотоноша 
 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

від 14.12.2020 № 417 „Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів на території Золотоніської 

територіальної громади” зі змінами 
 

 З метою запобігання поширенню на території Золотоніської міської 

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 17.06.2021 № 21, враховуючи 

постанову Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 р. № 611, 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 14.12.2020 № 417 „Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів на території Золотоніської 

територіальної громади” зі змінами від 24.02.2021 № 59, від 27.04.2021 №156, а 

саме :  

1) У пункті 1 цифри і слово „30 червня” замінити цифрами і словом          

„31 серпня”.  

2) Пункт 2 викласти у новій редакції: 

 „З 17 червня 2021 р. на території громади встановлюється “зелений” 

рівень епідемічної небезпеки, відповідно до якого 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, 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, розважальних, 

соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних 

тематичних та інших) заходів (у тому числі в розважальних закладах (нічних 

клубах) і закладах громадського харчування) без одягнутих усіма учасниками 

та організаторами заходу засобів індивідуального захисту, зокрема захисних 

масок або респіраторів, які закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених 

самостійно;  

 5) здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів 

автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських 

автобусних маршрутах, у приміському, міжміському, внутрішньообласному та 

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

що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, 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 пасажирами під час перевезення засобів 

індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що 

закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно; 

 6) діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, у 

яких: 

 - не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням 

дистанції між клієнтами не менш як 1,5 метра; 

 - не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту, зокрема 

захисними масками або респіраторами, та не здійснюється належний контроль 

за їх використанням; 

 - здійснюється обслуговування покупці без одягнутих засобів 

індивідуального захисту, зокрема захисних масок або респіраторів, які 

закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, за винятком 

обслуговування за межами будівлі суб’єкта господарювання (через вікна 

видачі, тераси тощо); 

 - не забезпечується централізований збір використаних засобів 

індивідуального захисту в окремі контейнери (урни)”. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М.   

 

Міський голова                                 Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олексій Луща 23904  


