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ПРОТОКОЛ № 1 

позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій  

 

05 січня 2021 року               м. Старокостятнинів 

                

                                               

Головував:                     Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

Присутні:         члени комісії (12 осіб) за окремим списком та 

запрошені. 

  

Порядок денний:                             

                                                                                                                             

Про додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи з запобігання 

поширенню на території Старокостянтинівської міської територіальної 

громади гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

 

Вирішили: 

 

1. Керівникам підприємств, установ та організацій Старокостянтинівської 

міської територіальної громади забезпечити неухильне виконання вимог 

постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». 

 

Термін: на період карантину 

 

2. Управлінню економіки виконавчого комітету міської ради (Іван ГРОЗЯН) 

спільно із відповідними керівниками підприємств заборонити: 
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1) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність 

у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе, кав’ярень), крім 

діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної 

доставки замовлень, замовлень на винос;  

2) приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах; 

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) діяльність непродовольчих ринків. 

 

     Термін: з 08 по 24 січня (включно) 2021 року  

 

5) здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним 

транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах 

у режимі маршрутного таксі, у міському, приміському, міжміському, 

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

передбачена технічною характеристикою транспортного засобу і визначена в 

реєстраційних документах на такий транспортний засіб. 

 

        Термін: на період карантину  

 

3. Управлінню культурної політики та ресурсів виконавчого комітету міської 

ради (Василь МУЛЯР) заборонити: 

1) приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових 

заходів, крім роботи історико-культурних заповідників, суб’єктів 

господарювання, 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; 



     Термін: з 08 по 24 січня (включно) 2021 року 

 

2)  спільно із керівниками релігійних конфесій діяльність культових споруд та 

приміщень, облаштованих для молитовних потреб, які не забезпечують 

можливість обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на                

5 кв. м. споруди чи приміщення, проведення релігійних заходів на відкритому 

повітрі, під час яких не забезпечено дотримання дистанції 1,5 метра між 

присутніми. 

       Термін: на період карантину 

 

4. Відділу молоді та спорту виконавчого комітету міської ради (Іван 

СТОРОЖУК) спільно із суб’єктами господарювання заборонити:  

1) приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-закладів, крім відвідування 

спортсменами національних збірних команд України та їх тренерами за умови 

дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів; 

2) проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних 

та інших) заходів, крім проведення офіційних спортивних заходів, включених 

до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних 

спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів 

відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового 

щоденного контролю за станом здоров’я учасників). 

 

Термін: з 08 по 24 січня (включно) 2021 року 

 

 

5. Дозволити проведення новорічних  та різдвяних свят ялинки без концертів та 

ярмарків, у тому числі продуктових. 

 

 

6. Управлінню освіти виконавчого комітету міської ради                              

(Анатолій ПАСІЧНИК): 

1) заборонити відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її 

здобувачами, крім закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів освіти; 

2) організувати освітній процес з використанням технологій дистанційного 

навчання. 

     Термін: з 08 по 24 січня (включно) 2021 року 

 

7. Старокостянтинівському відділу поліції Головного управління Національної 

поліції України в Хмельницькій області (Сергій СТУЧИНСЬКИЙ), 

Старокостянтинівському міськрайонному управлінню Головного управління 

Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів в Хмельницькій області (Марія МІЦКЕВИЧ), в межах компетенції, 

посилити контроль за виконанням протиепідемічних заходів. 

 

       Термін: на період дії карантину  



 

8. Виконавчому комітету Старокостянтинівської міської ради та його 

структурним підрозділам, рекомендувати підприємствам, установам, 

організаціям незалежно від форми власності, крім установ та закладів 

незалежно від форми власності, які надають адміністративні, 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 встановити для працівників режим 

дистанційної (надомної) роботи. 

      

Термін: з 11 по 22 січня (включно) 2021 року 

 

 

Голова комісії      Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

Секретар комісії      Володимир ГОРДІЙЧУК 

 

 

 

 

 

 

 


