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  Протокол №  34 

   позачергового засідання місцевої комісії 

 

 

16 жовтня 2020 року               м. Дергачі  

 

 

 

Головував: заступник голови місцевої комісії, заступник голови 

Дергачівської районної державної адміністрації Костянтин 

ЛИЗЛОВ. 

Присутні:     члени місцевої комісії (за списком); 

  запрошені особи (за окремим списком). 

 

І. Щодо поточної епідеміологічної ситуації на території 

Дергачівського району. 

(Ірина РИЛЬЦЕВА). 

 

За результатами доповідей та з урахуванням обговорення місцева комісія 

вирішила: 

Враховуючи напружену епідситуацію у Харківській області та зокрема у 

Дергачівському районі, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 

22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 

гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2» (зі змінами), відповідно до рекомендацій Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та рішення 

регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій Харківської області від 15 жовтня 2020 року (протокол № 30): 

1. Обмежити роботу торгово-розважальних центрів з 20-00 до 7-00 (крім 

відділів продовольчої групи). 

2. Обмежити роботу з 20-00 до 7-00 суб’єктів господарювання, які 

провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе 

тощо). 

3. Обмежити роботу з 20-00 до 7-00 суб’єктів господарювання, які 

провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування 

населення. 



  

 

 

 

4. Заборонити приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які 

провадять діяльність у сфері культури, приймання відвідувачів кінотеатрів та 

приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності. 

Термін виконання: до перегляду рівня епідемічної небезпеки 

 

1. Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської 

районної державної адміністрації вжити вичерпних заходів щодо: 

1.1.  Запровадження канікул у закладах загальної середньої освіти 

Дергачівського району з 19 по 30 жовтня 2020 року. 

 Термін виконання: 16 жовтня 2020 року 

Термін дії: до перегляду рівня епідемічної небезпеки 

 

2. Дергачівському ВП ГУНП в Харківській області разом з 

Дергачівським РУ ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області та 

органами місцевого самоврядування в межах повноважень: 

2.1. Посилити контроль за виконанням протиепідемічних обмежень, 

визначених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року          

№ 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі 

змінами) відповідно до «зеленого», «жовтого» та «помаранчевого» рівня 

епідемічних загроз у повному обсязі та «червоного» рівня, з урахуванням 

пунктів 1-5 даного протоколу. 

Термін дії: на період карантину 

2.2. Забезпечити контроль за встановленими на території Дергачівського 

району обмежувальними заходами, відповідних рівнів епідемічної небезпеки, 

згідно норм постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року                   

№ 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі 

змінами), відповідно до зонування епідемічних загроз визначеного актуальним 

протоколом Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій. 

Термін дії: до перегляду рівня епідемічної небезпеки 

3. Сектору з питань організаційної, інформаційної діяльності та 

захисту персональних даних апарату райдержадміністрації, сільським, 

селищним головам та в.о. міського голови  посилити роз’яснювальну роботу 

серед населення щодо дотримання маскового режиму, витримування соціальної 

дистанції та виконання заходів дезінфекції. 

Термін дії: на період карантину 

 



  

 

Інформацію щодо виконання протокольних рішень надавати у встановлені     

терміни до відділу містобудування, архітектури, цивільного захисту, оборонної 

роботи та взаємодії з правоохоронними органами Дергачівської районної 

державної адміністрації на електронну адресу: vmarxcz-dergachi@ukr.net. 

 

Інформацію щодо виконання протокольних рішень з терміном дії «на 

період карантину» надати до 29.10.2020 року.  

Інформацію щодо виконання протокольних рішень з терміном дії «до 

перегляду рівня епідемічної небезпеки» надата до 29.10.2020. 

 

Заступник голови місцевої комісії  

з питань ТЕБ і НС Дергачівського району,  

заступник голови Дергачівської  

районної державної адміністрації     Костянтин ЛИЗЛОВ 

 

Т.в.о. відповідального секретаря місцевої комісії  

з питань ТЕБ і НС Дергачівського району                             Наталія БОНДАРЕНКО
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