
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ЩАСТЯ НОВОАЙДАРСЬКОГО

РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МІСЦЕВИЙ ШТАБ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ ГОСТРОЇ 

РЕСПІРАТОРНОЇ ХВОРОБИ СОУШ-19, СПРИЧИНЕНОЇ  

КОРОНАВІРУСОМ 8АК8-СоУ-2

пл. Миру, 9, м. Щастя, Новоайдарський район, Луганська область, 91480 

тел. (0642) 96-08-53, факс (0642) 96-08-53, е-шаіі: 5сЬа5ґуе-уса@,икг.пеі

ПРОТОКОЛ

09.06.2020 м. Щастя № 4

Присутні:

Голова штабу 

Заступник голови штабу 

Заступник голови штабу 

Секретар штабу 

Члени штабу

Порядок денний:

1 .Про заходи із протидії поширенню гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої 

коронавірусом 8АК8-СоУ-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів на території 

міста Щастя.

Скворцов ДМИТРО

Світлана КЛІМКОВА

Володимир ШВИДУНОВ

Юлія ТІМОФЄЄВА

Кирил БОЯРЕНКО

Яна МОРОЗОВА

Віталій ТКАЧЕНКО

Євген САФОНОВ

Надія ШКОРУБСЬКА (відсутня)

Інна ВАСЮТІНА (відсутня)

Наталія МЄНТІЙ (відсутня)



СЛУХАЛИ:

По питанню порядку денного слухали Дмитра СКВОРЦОВА, керівника військово- 

цивільної адміністрації м. Шастя Новоайдарського району Луганської області, який 

повідомив, що на сьогодні в місті Щастя продовжується виконання заходів спрямованих на 

ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної із виникненням на території Луганської 

області випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу СОУЮ-19, спричинену 

коронавірусом 8АК8-СоУ-2.

Станом на 09.06.2020 в місті Щастя випадки захворювання на коронавірусну хворобу 

не зареєстровані.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення 

карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2, та етапів послаблення 

протиепідемічних заходів» (із змінами) передбачена можливість послаблення або 

застосування протиепідемічних заходів в місті Щастя на підставі рішення регіональної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається 

з урахуванням оцінки епідемічної ситуації.

УХВАЛИЛИ:

На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 «Про 

встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2, та етапів 

послаблення протиепідемічних заходів» (із змінами).

На виконання рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій від 02.06.2020 № 19 та від 05.06.2020 № 20.

1. Починаючи з 09.06.2020 дозволити:

діяльність закладів харчування, зокрема приймання відвідувачів у приміщеннях, за 

умови дотримання протиепідемічних заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів 

України від 20.05.2020 № 392 (із змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів 

України від 03.06.2020 № 435) та Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів у закладах громадського харчування на період карантину у зв’язку 

з поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19), затверджених постановою головного 

державного санітарного лікаря України від 18.05.2020 № 18 ( в редакції постанови головного 

державного санітарного лікаря України від 02.06.2020 № 32);

особам, які досягли 60-річного віку, не дотримуватися зобов’язання щодо самоізоляції 

відповідно до абзацу шостого пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 

№ 392;
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з

проведення релігійних заходів за умови здійснення контролю релігійною організацією 

за дотриманням фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра та перебування не 

більше ніж однієї особи на 5 кв. метрах площі будівлі, якщо релігійний захід проводиться в 

приміщенні.

2. Починаючи з 10.06.2020 відновити роботу закладів позашкільної освіти.

3. Починаючи з 10.06.2020 дозволити діяльність закладів культури, зокрема з 

приймання відвідувачів за рішенням власника (органу управління), у тому числі культурних 

заходів, за умови перебування не більше однієї особи на 5 кв. метрах площі приміщення, де 

проводиться захід.

4. ДПРЧ-32 ЗУ ДСНС ГУ ДСНС України у Луганській області починаючи з 09.06.2020 

до окремого доручення припинити щоденну дезінфекцію проїжджої частини доріг, тротуарів, 

прибудинкових територій м. Щастя.

5. Керівникам підприємств, установ та організацій у своїй діяльності керуватися 

положеннями, передбаченими постановами Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 

«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, 

спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2» та від 20.05.2020 №  392 «Про встановлення 

карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АК.8-СоУ-2, та етапів послаблення 

протиепідемічних заходів»;

заходів на території м. Щастя, а також необхідності продовження виконання населенням 

заходів із запобігання захворюванню та подальшому поширенню гострої респіраторної 

хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2.

5.1. забезпечити інформування громадськості щодо послаблення протиепідемічних

6. Контроль за виконанням даних рішень залишаю за собою.

Голова штабу Дмитро СКВОРЦОВ

Юлія ТІМОФЄЄВА


