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Про посилення заходів з метою запобігання поширенню на території м.Покровськ 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

 
З метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, ліквідації та подолання наслідків медико-

біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня, у 

зв’язку з виниклою необхідністю, враховуючи Постанову Кабінету Міністрів 

України від 20.05.2020 року №392 «Про встановлення карантину з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення 

протиепідемічних заходів», Постанову Кабінету Міністрів України від 11 березня 

2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої 

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

змінами та доповненнями), протокол обласної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області від 22.05.2020 року 

№18, керуючись статтями 42, 59, 73 Закону України від 21.05.1997р. № 280/97-ВР 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,- 

 

1. Установити з метою запобігання поширенню на території м.Покровськ 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

(далі — COVID-19), до 22 червня 2020 р. із урахуванням епідемічної ситуації 

карантин, продовживши дію карантину, встановленого постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2». 

2. Заборонити до 22 червня 2020 р.: 

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) пересування групою осіб у кількості більше ніж вісім осіб, крім випадків 

службової необхідності; 

3) перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без 

супроводу батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, 

батьків-вихователів, інших осіб відповідно до закону або повнолітніх родичів 

дитини; 

4) відвідування закладів освіти її здобувачами, крім участі у пробному 

зовнішньому незалежному оцінюванні, державній підсумковій атестації у формі 



зовнішнього незалежного оцінювання, вступних випробуваннях, єдиному 

вступному іспиті з іноземної мови, єдиному фаховому вступному випробуванні, за 

умови забезпечення учасників засобами індивідуального захисту, зокрема 

респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а 

також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів; 

5) проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, 

релігійних, рекламних та інших) заходів з кількістю учасників більше ніж 10 осіб, 

крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, навчально-тренувального процесу спортсменів 

командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів, індивідуальних 

тренувальних занять (біг, хода, їзда на велосипеді, фігурне катання, рух на активних 

візках спортсменів з інвалідністю), за умови забезпечення учасників засобами 

індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому 

числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та 

протиепідемічних заходів; 

6)  робота закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), 

торговельно-розважальних центрів (крім розміщених у них магазинів), діяльність 

закладів, що надають послуги з розміщення, закладів розважальної діяльності, 

фітнес-центрів, закладів культури, крім: 

торговельного (у тому числі в магазинах, що розташовані у торговельно-

розважальних центрах) і побутового обслуговування населення, за умови 

забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя, очей, рук) та відвідувачів 

засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, 

у тому числі виготовленими самостійно, перебування у приміщенні не більше 

одного відвідувача на 10 кв.метрів торговельної площі, а також дотримання інших 

санітарних та протиепідемічних заходів; 

провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових 

установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, а також медичної 

практики, діяльності з виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, 

ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з продажу, 

надання в оренду, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, 

періодичних випробувань автотранспортних засобів на предмет дорожньої безпеки, 

сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання, технічного 

обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з підключення 

споживачів до Інтернету, поповнення рахунків мобільного зв’язку, сплати 

комунальних послуг та послуг доступу до Інтернету, ремонту офісної та 

комп’ютерної техніки, устаткування, приладдя, побутових виробів і предметів 

особистого вжитку, надання послуг хімчистки, поштової та кур’єрської діяльності, 

будівельних робіт, робіт із збирання і заготівлі відходів, кваліфікованих надавачів 

електронних довірчих послуг за умови забезпечення персоналу (зокрема захист 

обличчя, очей, рук) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема 

респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а 

також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів; 

діяльності з надання послуг громадського харчування на відкритих (літніх) 

майданчиках, у тому числі під тентами, на верандах, за умови дотримання відстані 

не менш як 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення 

не більш як чотирьох клієнтів за одним столом (без урахування дітей віком до 14 

років), діяльності з надання послуг із здійсненням адресної доставки замовлень та 

замовлень на винос за умови, що суб’єкт господарювання, який провадить таку 

діяльність, є оператором ринку харчових продуктів відповідно до Закону України 



“Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”, та 

за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (зокрема захист 

обличчя, очей, рук) і використання відвідувачами, крім часу приймання їжі, 

респіраторів або захисних масок, у тому числі виготовлених самостійно, а також 

дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів; 

діяльності музеїв, музеїв просто неба, відповідно до подання керівника закладу 

культури та за рішенням власника (органу управління) без безпосереднього прийому 

відвідувачів та за умови забезпечення персоналу респіраторами або захисними 

масками, у тому числі виготовленими самостійно(за рішенням власника (органу 

управління) дозволяється прийом відвідувачів за умови забезпечення персоналу 

засобами індивідуального захисту (захист обличчя, очей, рук) та використання 

відвідувачами респіраторів без клапанів видиху або захисних масок, у тому числі 

виготовлених самостійно), а також дотримання відповідних санітарних та 

протиепідемічних заходів, з урахуванням можливості доїзду працівників до закладу 

і належності працівників до груп ризику; 

діяльності підприємств, які працюють у галузі засобів масової інформації, 

зокрема точок продажу преси, друкарень, редакцій, логістичних підприємств у сфері 

доставки паперу та друкованих видань, а також телерадіоорганізацій, афілійованих 

з ними організацій, які забезпечують їх повноцінне функціонування, зокрема 

виробництво контенту, а також інших суб’єктів у сфері масової інформації, які 

забезпечують роботу засобів масової інформації та доставку контенту до 

телеглядача (провайдерів програмної послуги, операторів телекомунікацій, що 

забезпечують розповсюдження сигналу телебачення та радіомовлення), інших 

виробників аудіовізуального контенту; 

здійснення журналістами та іншими працівниками засобів масової інформації 

телевізійної зйомки, виробництва телевізійного продукту, іншої журналістської 

діяльності, зокрема на вулицях населених пунктів, у приміщеннях підприємств, 

установ, організацій, органів державної влади тощо, за умови обмеження кількості 

осіб, задіяних для виробництва телевізійного продукту в одному місці, не більше 50 

осіб, обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб 

та забезпечення усіх задіяних осіб засобами індивідуального захисту, зокрема 

респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а 

також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів; 

роботи суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних 

творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки на відкритому повітрі, у 

транспортних засобах, житлових будинках, спорудах, приміщеннях (у тому числі 

приміщеннях, призначених для зйомки аудіовізуальних творів (студії, павільйони), 

за умови обмеження кількості осіб, які здійснюють кіно- та відеозйомку в одному 

місці, не більше 50 осіб, обмеження доступу до місця зйомки (знімального 

майданчика) сторонніх осіб та використання персоналом, залученим до виробництва 

аудіовізуального твору, респіраторів або захисних масок, у тому числі виготовлених 

самостійно, а також дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів; 

проведення у концертних організаціях, художніх (мистецьких) колективах за 

рішенням органів управління репетицій, тренувань та інших заходів, які не 

передбачають одночасного зібрання великої кількості осіб (до 50 осіб), без глядачів, 

за умови використання учасниками засобів індивідуального захисту, зокрема 

респіраторів або захисних масок, у тому числі виготовлених самостійно, а також 

дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів, з урахуванням 

можливості доїзду працівників до закладу; 

діяльності адвокатів, нотаріусів, аудиторів та психологів; 



7) відвідування установ і закладів соціального захисту, в яких тимчасово або 

постійно проживають або перебувають діти, 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 

або особам у складних життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають 

послуги екстрено (кризово); 

8) перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, 

підтверджують громадянство чи її спеціальний статус; 

9) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації; 

10) здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів 

автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському 

внутрішньообласному та міжобласному сполученні, зокрема пасажирські 

перевезення на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, крім 

перевезення: 

легковими автомобілями; 

службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами 

працівників підприємств, закладів та установ незалежно від форми власності, які 

забезпечують охорону здоров’я, продовольче забезпечення, урядування та надання 

найважливіших державних послуг, енергозабезпечення, водозабезпечення, зв’язок 

та комунікації, фінансові та банківські послуги, функціонування інфраструктури 

транспортного забезпечення, сфери оборони, правопорядку та цивільного захисту, 

суб’єктів господарювання, які мають безперервний промисловий цикл, за умови 

забезпечення водіїв засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або 

захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, та використання таких 

засобів індивідуального захисту пасажирами під час перевезення, в межах кількості 

місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу 

або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб, за умови 

інформування органів Національної поліції про здійснення перевезення; 

працівників закладів та установ незалежно від форми власності, які 

забезпечують охорону здоров’я, продовольче забезпечення, урядування та надання 

найважливіших державних послуг, енергозабезпечення, водозабезпечення, зв’язок 

та комунікації, фінансові та банківські послуги, функціонування інфраструктури 

транспортного забезпечення, сфери оборони, правопорядку та цивільного захисту, 

осіб, які виявили бажання бути донорами крові та (або) її компонентів, на підставі 

посвідчення донора крові та (або) її компонентів або на підставі довідки, що 

видається донору за місцем медичного обстеження чи давання крові та (або) її 

компонентів, суб’єктів господарювання, які мають безперервний промисловий цикл, 

за умови забезпечення водіїв засобами індивідуального захисту, зокрема 

респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, та 

використання таких засобів індивідуального захисту пасажирами під час 

перевезення, в межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною 

характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах 

на цей транспортний засіб, а також дотримання відповідних санітарних та 

протиепідемічних заходів в міському автомобільному транспортному засобі, що 

здійснює регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах; 

11) закладам охорони здоров’я проведення планових заходів з госпіталізації, 

крім: 



планової госпіталізації, якщо заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я, 

визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, 

становить менш як 50 відсотків (дозвіл на проведення планової госпіталізації в 

регіоні встановлюється рішенням регіональної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке розміщується на офіційному веб-

сайті Кабінету Міністрів України); 

надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та 

пологів; 

надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим; 

надання стоматологічної допомоги; 

проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо 

внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або 

здоров’я; 

(пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням планових 

заходів з госпіталізації, підлягають обов’язковому тестуванню на COVID-19 

відповідно до стандартів Міністерства охорони здоров’я); 

 

 3. Доручити відділу з питань інформаційної та внутрішньої політики міської 

ради (Прозоров) забезпечити широке анонсування та висвітлення інформації у 

містах Покровськ, Родинське, смт Шевченко, з метою попередження 

розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену 

коронавірусом COVID-19. 

4. Розпорядження міського голови від 27.03.2020 №180рг, визнати таким, що 

втратило чинність. 

 5. Контроль щодо виконання цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

В.о.міського голови       А.Жук 

 

 

 

АРКУШ 

погодження до проекту  

розпорядження міського голови 

 

 

Про посилення заходів з метою запобігання поширенню на території м.Покровськ 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

 

 

Проект розпорядження розроблено: відділом  з організаційної роботи міської ради 

 

В.о.начальник відділу      О.Самсоненко 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 



Заступник міського голови     Я.Хотнянський 

 

 

Керуючий справами     

виконкому міської ради      А.Жук                                                

 

 

Начальник відділу юридичного  

забезпечення діяльності міської  

ради та її виконавчих органів     І.Телесова 

 

 

Начальник відділу з питань діловодства,  

контролю та роботи зі зверненнями громадян  Г.Борисова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


