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 Щодо посилення
 профілактичних заходів
             З метою недопущення зростання захворюваності на гостру респіраторну хворобу 
COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 на території об’єднаних  громад, 
пов’язаного із святкуванням Міжнародного жіночого дня - 8 Березня, враховуючи можливі 
фактори ризику: активізація попиту населення на продовольчі та непродовольчі товари, 
проведення святкових заходів у закладах громадського харчування, освітніх закладах, на 
виконання протиепідемічних заходів, визначених Постановою КМУ «Про встановлення 
карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2» від 09 грудня 2020 р. № 1236 (із 2 доповненнями та змінами) та 
відповідними Постановами Головного державного санітарного лікаря України (Постанова № 
57 від 30.12.2020 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах громадського 
харчування на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби»;  Постанова 
№55 від 18.09.2020р«Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної 
освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»; 
Постанова №50 від 22.08.2020р. «Про затвердження протиепідемічник заходів у закладах 
освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»; 
Постанова №45 від 04.08.2020р. «Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо 
організації протиепідемічних заходів під час проведення культурно-мистецьких заходів на 
період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», Постанова 



№34 02.06.2020р «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 
протиепідемічних заходів з торгівлі на ринках на період карантину у зв’язку з поширенням 
коронавірусної хвороби (COVID-19», Постанова №20 від 09.05.2020р. «Про затвердження 
Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в перукарнях та 
салонах краси на період карантину у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-
19)», Постанова №17 від 09.05.2020р. «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо 
організації протиепідемічних заходів при торгівлі продовольчими (окрім ринків) та 
непродовольчими товарами на період карантину у зв`язку з поширенням коронавірусної 
хвороби (COVID-19)»), на виконання п.п.2,3 рішення регіональної комісії з питань ТЕБ та 
НС (протокол № 4/2021 від 19 лютого 2021 року пропоную:

Територіальним органам місцевого самоврядування створити відповідні комісії для 
здійснення перевірок на предмет дотримання протиепідемічних заходів з метою 
профілактики поширення хвороби спричиненої коронавірусом SARA-Cov-2, за необхідності 
до складу комісії залучити працівників Національної поліції та фахівців 
Держпродспоживслужби.

Звертаю увагу, що при перевірках закладів громадського харчування врахувати 
обмеження, визначені підпунктами 9, 10 пункту 3 Постанови КМУ від 09 грудня 2020 р. № 
1236:

 - щодо заборони проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів), 
діяльності закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, 
кафетеріїв, буфетів тощо) з організацією дозвілля, у тому числі проведення святкових 
заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій тощо; 

- щодо заборони роботи після 24-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання 
послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, 
буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням 
адресної доставки замовлень та замовлень на винос. 

 При перевірках закладів освіти звертати увагу на обмеження, визначені підпунктом 15 
пункту 3 Постанови КМУ від 09.12.2020 року № 1236 щодо заборони проведення в закладах 
освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів освіти з більше ніж 
однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів).

 Провести санітарно-освітню  та роз’яснювальну роботи щодо попередження коронавірусної 
інфекції, шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайтах територіальних громад, 
сайтах відділ освіти, тощо.

Прошу надавати до Лохвицького управління Головного управління Держпродспоживслужби 
в Полтавській області перелік об’єктів на яких були виявлені порушення, на вказаних 
об’єктах першочергово будуть проведені позапланові перевірки на предмет дотримання 
протиепідемічних заходів.
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