
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від « 11 » серпня  2020 року м. Біла Церква № 445

Про деякі питання протиепідемічних заходів на
території міста Біла Церква на період карантину

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення
карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним
поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2», постанов Головного державного санітарного лікаря України Міністерства охорони
здоров’я України від 04 серпня 2020 року № 45 «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)» та від 04 серпня 2020 року № 47 «Про внесення змін до Тимчасових
рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в деяких закладах фізичної культури
та спорту на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»,
керуючись розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 31 липня
2020 року № 368 «Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепідемічних заходів на території Київської області або її окремих адміністративно-
територіальних одиницях із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. На території міста Біла Церква застосовуються протиепідемічні заходи,
передбачені для «зеленого» рівня епідемічної небезпеки, до прийняття рішення Державною
комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про встановлення
рівня епідемічної небезпеки, у зв’язку із чим заборонено:

1.1. проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних,
релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі
будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі), а також діяльність
кінотеатрів та закладів культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50 відсотків місць у
кожному окремому кінозалі або залі. Організатор заходу є відповідальним за дотримання між
учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра у разі проведення заходу із
розміщенням учасників стоячи;

1.2. здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним
транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі
маршрутного таксі, в електричному (тролейбус), залізничному транспорті, у міському,
приміському, міжміському, внутрішньо обласному та міжобласному сполученні, в кількості
більшій, ніж кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою
транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на цей транспортний засіб.

Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами індивідуального
захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та здійснює контроль за
використанням засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок
пасажирами під час перевезення, у тому числі виготовлених самостійно.
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2. На період дії карантину на території міста Біла Церква заборонено:
2.1. 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;

2.2. перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують
громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи;

2.3. самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації.
3. В закладах фізичної культури та спорту, до прийняття рішення Державною комісією

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про встановлення
«помаранчевого» або «червоного» рівня епідемічної небезпеки, за умови дотримання
тимчасових рекомендацій, спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної ситуації
внаслідок поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановами
Головного державного санітарного лікаря України Міністерства охорони здоров’я України
дозволяється:

3.1. проведення індивідуальних та групових занять;
3.2. функціонування басейнів для індивідуального відвідування.
4. Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 16 липня 2020 року

№ 369 «Про організацію протиепідемічних заходів на період карантину» вважати таким, що
втратило чинність.

4. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської міської
ради забезпечити широке анонсування та висвітлення інформації про прийняте рішення.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови згідно з
розподілом обов’язків.

Міський голова Геннадій ДИКИЙ


