
 

 

 

 

 

 
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ВОЛОЧИСЬКА МІСЬКА РАДА 

Волочиської міської об’єднаної територіальної громади 

VІІ скликання 

Сімдесят четверта сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

                                     

        16    вересня  2020 року             Волочиськ                               №    1 -74/2020  

 

 

 

Про виконання Постанови Кабінету Міністрів України 

від 22.07.2020р. №641 «Про встановлення карантину  

та запровадження посилених протиепідемічних заходів 

на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID- 19, спричиненої  

коронавірусом SARS-CoV-2» 

на території Волочиської міської ОТГ 

 

   Розглянувши інформацію головного  лікаря  КП «Центр надання 

первинної медико-санітарної допомоги» Волочиської міської ради щодо рівня 

захворюваності та протокол засідання комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних  ситуацій при Волочиській  міській раді ради від 14 

вересня 2020 року, керуючись Законом України « Про місцеве самоврядування 

в Україні», Європейською хартією місцевого самоврядування, враховуючи 

звернення суб’єктів господарювання, громадян Волочиської  міської об’єднаної 

територіальної громади та висновки постійних комісій ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності,  етики, прав людини та законності, освіти, 

охорони здоров’я, соціального захисту, культури, туризму, молоді та спорту, 

міська  рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звернутися до Державної комісії ТЕБ та НС, до Міністра охорони здоров’я 

України щодо виключення Волочиської міської об’єднаної територіальної 

громади із зони «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-

19. 

 



 

 

 

2. Виконавчим органам міської ради, комунальним підприємствам, установам,  

організаціям, місцевій комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних  ситуацій при Волочиській  міській раді забезпечити  належне 

функціонування закладів  дошкільної освіти з обмеженою кількістю дітей в 

групах, життєдіяльність  Волочиської міської об’єднаної  територіальної 

громади, відповідно до рішень місцевої комісії з питань техногенно-  

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Волочиській  міській раді. 

 

3. Дозволити роботу суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють 

торгівлю непродовольчими товарами та проводять свою діяльність на території 

Волочиської міської об’єднаної територіальної громади на період 

встановленого  карантину. 

 

4. Дозволити роботу суб’єктів господарювання з надання послуг громадського 

харчування (ресторанів, кафе, барів, кафетеріїв тощо), торговельного-

побутового обслуговування,  фітнес-центрів,  які проводять свою діяльність на 

території Волочиської міської об’єднаної територіальної громади на період 

встановленого  карантину з розрахунку не більше 1 особи на 10 кв. м.. 

 

5. Дозволити роботу суб’єктів господарювання з надання послуг 

торговельного-побутового обслуговування, які проводять свою діяльність на 

території Волочиської міської об’єднаної територіальної громади на період 

встановленого  карантину. 

 

6. Органам національної поліції рекомендувати не вчиняти дій щодо 

притягнення до  відповідальності суб’єктів господарювання, які діятимуть у 

відповідності до даного  рішення. 

 

7. Звернутись до Антимонопольного комітету України  про відповідність 

положень Постанови Кабінету Міністрів України №641 від 22 липня 2020р. 

діючому законодавству щодо дотримання  конкурентних засад в діяльності 

суб’єктів господарювання на період карантину. 

 

8. Звернутись до Міністра інфраструктури України В. Криклія щодо зупинки 

поїздів далекого сполучення в м. Волочиськ. 

 

9. Створити координаційну раду для захисту прав суб’єктів підприємницької 

діяльності, відстоювання їх інтересів в судах та здійснювати юридичного 

супроводу.  

 

10. Зазначене рішення з урахуванням вимог ст. 144 Конституції України є 

обов’язковим   до виконання на території Волочиської міської об’єднаної  

територіальної громади. 

 

 



 

 

 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії ради з   

питань регламенту, депутатської діяльності,  етики, прав людини та законності, 

освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, туризму, молоді та 

спорту. 

 

 

Міський голова      Костянтин ЧЕРНИЧЕНКО  

 


