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         Протокол № 11/2020 позачергового засідання 

 

смт Софіївка                                                                                                      12 травня 2020 року 

 

Ведучий засідання: голова комісії Сегедій П.Ю. – селищний голова. 

Відповідальний секретар: Масько А.О. – заступник селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, заступник голови комісії.  
Присутні члени комісії: Яловий О.О., Корж О.В., Рудніцький О.З., Качан О.В., Ющак 
С.В., Закапко А.Г., Стрибуль О.Т., Лебедь В.Ф., Савицький А.В.  
 

 

Порядок денний: 
 

          I. Зміни до Постанови 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”).  

          

  

Доповідач: Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Масько А.О. 
 

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення, керуючись законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» комісія вирішила:  

 

1. Продовжити карантин до 22 травня 2020 року на усій території Софіївської 
селищної об’єднаної територіальної громади карантин. 
 

 

2. Заборонити до 22 травня 2020 року : 
 
         2.1. перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального 
захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно. 
                                                                                 

                                                                                        Термін: невідкладно 

 

         2.2. переміщення групою осіб у кількості більше ніж дві особи, крім випадків 
службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років, батьками, 
усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-



вихователями, іншими особами відповідно до закону або повнолітніми родичами 
дитини. 
        

                                                                                 Термін: невідкладно  
 

         2.3. 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. 
 

                                                                                Термін: невідкладно 

 

 

         2.4. перебування в громадських та інших місцях особам, які перебувають на 
самоізоляції (термін самоізоляції складає 14 днів). 
 

                                                                                Термін: невідкладно   
 

         2.5. проведення масових заходів. 
                                              

                                                                                Термін: невідкладно 

 
  

 

3.                                                                           Закладам ресторанного господарства, 
до яких відносяться ресторани, бари,  
кафе, кафетерії, закусочні, їдальні,                         
буфети та інші заклади 

 
             3.1..заборонити до 22 травня 2020 року на період карантину приймати в середині 
приміщення відвідувачів барам, кафе, закладам громадського харчування, торговельно-

розважальним центрам, іншим закладам на території Софіївської селищної об’єднаної 
територіальної громади.  
                                                                                     Термін: невідкладно 

 

             3.2. дозволити надавати послуги торговельної діяльності та діяльності з надання 
послуг громадського харчування тільки із застосуванням адресної доставки замовлень 

(або на винос через спеціально облаштоване віконце) за умови забезпечення 
відповідного персоналу засобами індивідуального захисту, а також дотримання 
відповідних санітарних та протиепідемічних заходів. 

 

 Термін: невідкладно 

 

             3.3. дозволити роботу літніх терас кафе і ресторанів на відкритому повітрі з 
дотриманням відповідних санітарних та протиепідемічних заходів, а саме : 
              - проведення термометрії всіх працівників перед початком робочого дня.  

              - використання працівниками засобів індивідуального захисту. 
              - проведення дезінфекції робочих місць. 
              - забезпечити відстань між відвідувачами на літніх майданчиках не менше 1,5 м. 
              - замовлення видавати виключно в одноразовому посуді. 
              -.рекомендувати проводити розрахунок за замовлення через пристрої 
безконтактної оплати. 

Термін: з 11 травня 2020 року 



  

 

4.                                                                                Комунальному підприємству  
«Софіївське» 

 

                                                                                   Комунальному підприємству  
«Мігея» 

 

Софіївському ВП Жовтоводського 

ВП ГУНП в Дніпропетровській 
області  
 

                                                                                  Софіївському районному управлінню 

                                                                                  Головного управління  
                                                                                 Держпродспоживслужби в  
                                                                                 Дніпропетровській області  

 

              4.1. заборонити до 22 травня 2020 року торгівлю на торгівельних майданчиках 

по всій території Софіївської селищної об’єднаної територіальної громади товарами та 
продукцією різних видів (продуктами харчування, одягом, взуттям, косметикою, 
промисловими товарами, тощо) крім : 
                

- торгівлі ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та 
агрохімікатами, насінням, садивним (посадковим) матеріалом, засобами гігієни, 

предметами повсякденного вжитку, фруктами та овочами, за умови забезпечення 
продавців засобами індивідуального захисту, дотриманням санітарних, 

протиепідемічних заходів та дистанції між покупцями не менше 3,0 метрів тільки на 
торгівельних майданчиках в смт Софіївка по вулиці Квітневій, щоденно з 08.00 год по 
13.00 год. та в с. Миколаївка по вулиці Улітіна, щосуботи з 06.00 год по 13.00 год. 
фізичним особам-підприємцям які здійснюють свою діяльність згідно чинного 
законодавства. 

 
Термін: невідкладно 

 

 

 

 

5.                                                                              Власникам та керівникам усіх магазинів  
                                                                            та установ торгівлі, стоматологій,  
                                                                            салонів краси та перукарень,  
                                                                            закладів побутового обслуговування, 
                                                                            підприємств які працюють у галузі 
                                                                            масової інформації адвокатам,  
                                                                            нотаріусам, аудиторам, психологам,    
                                                                

 

 

              5.1. забезпечити на території Софіївської селищної об’єднаної територіальної 
громади безперебійну роботу з дотриманням відповідних санітарних та 
протиепідемічних заходів, а саме: 

  



- усі працівники та персонал повинні працювати тільки в засобах 
індивідуального захисту; 

               

-  приймати відвідувачів тільки при наявності у них засобів індивідуального 
захисту та запровадити режим роботи з розрахунку одного відвідувача на 10 кв. метрів 
площі торгівельного (операційного) залу за умовами дотримання дистанції між ними не 
менш 1,5 метрів із встановленням спеціальних позначок або організувати винос товару 
до дверей без доступу до приміщення.  

- забезпечити антисептиками для рук та одноразовими стерильними 
рукавичками як персонал так і відвідувачів. 

- забезпечити режим регулярного провітрювання приміщень та за можливістю 
здійснювати дезінфекційні заходи, проводити вологе прибирання не менше 2-х разів на 
протязі робочого дня. 

               

                                                                                           Термін: невідкладно                                                 

  

 

6. У разі невиконання вимог та рекомендацій даного протоколу винних осіб 
притягувати до адміністративної та кримінальної відповідальності. 

 

7..Контроль за виконання цього протоколу покласти на Софіївське ВП 
Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, Софіївське районне 
управління Головного управління Держпродспоживслужбу в Дніпропетровській 
області, комунальне підприємство «Софіївське», комунальне підприємство 
«Мігея», керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності та на  
спеціаліста І категорії цивільного захисту, оборонної і мобілізаційної роботи та 
взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради Савицького Андрія Валерійовича. 
 

 

 

 

          Голова комісії                                                                                                     П.СЕГЕДІЙ 

 

          Відповідальний секретар                                                                                   А.МАСЬКО 


