БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 20 жовтня 2020 року

м. Біла Церква

№ 636

Про встановлення протиепідемічних заходів, передбачених
для «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки, на період
карантину на території міста Біла Церква
Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», 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» (зі
змінами), протоколу № 37 позачергового засідання Державної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 15 жовтня 2020 року, керуючись
протоколом № 33 позачергового засідання Київської обласної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 16 жовтня 2020 року, беручи до уваги
розпорядження 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» (зі змінами), виконавчий комітет міської ради вирішив:
1.
На території міста Біла Церква застосовуються протиепідемічні заходи
передбачені для «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки, у зв’язку із чим заборонено:
1.1. проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних
та інших) заходів за участю більш як 20 осіб (у разі проведення заходів з кількістю учасників
до 20 осіб організатор забезпечує дотримання між учасниками фізичної дистанції не менше
ніж 1,5 метра);
1.2. діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів;
1.3. проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації, крім:
надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;
надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;
надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я
пацієнтам з онкологічними захворюваннями;
надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;
проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо внаслідок їх
перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я людей.
Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням планових заходів
з госпіталізації, підлягають тестуванню на COVID-19 відповідно до стандартів Міністерства
охорони здоров’я;
1.4. діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, крім спортивних залів, фітнес-центрів,
які здійснюють приймання відвідувачів не більше однієї особи на 10 кв. метрів приміщення;
1.5. приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
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1.6. оздоровлення та відпочинок дітей за межами зазначеної території;
1.7. приймання відвідувачів закладами торговельного (у тому числі в магазинах, що
розташовані у торговельно-розважальних центрах) і побутового обслуговування населення,
крім випадків забезпечення перебування у приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв.
метрів торговельної площі;
1.8. діяльність з надання послуг громадського харчування, крім випадків приймання
відвідувачів із забезпеченням наповненості не більш як на 50 відсотків посадкових місць у
приміщенні закладу.
На вході до передбачених цим пунктом закладів, місць проведення заходу, де
встановлено обмеження щодо максимальної кількості осіб залежно від площі, розміщуються
інформаційні матеріали із зазначенням можливої максимальної кількості відвідувачів.
Організатор заходу, власник закладу, який приймає відвідувачів, зобов’язаний
контролювати їх кількість та обмежити доступ у разі перевищення допустимої кількості
відвідувачів;
1.9. робота після 22-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання послуг
громадського харчування без організації дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних,
їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування
із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос.
2. Підпункт 1.2. пункту 1 рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради
від 29 вересня 2020 року № 597 «Про встановлення протиепідемічних заходів, передбачених
для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки, на період карантину на території міста Біла
Церква» вважати таким, що втратив чинність.
3. Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта»,
відділу з питань торгово-побутового обслуговування населення та громадського харчування
Білоцерківської міської ради разом із Білоцерківським відділом поліції Головного управління
Національної поліції у Київській області, Батальйоном патрульної поліції в місті Біла Церква
Управління патрульної поліції у Київській області Департаменту патрульної поліції,
Білоцерківським міськрайонним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби
в Київській області посили заходи щодо контролю за виконанням суб’єктами господарювання
вимог обмежувальних заходів.
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

