
 
 БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Виконавчий комітет 

  

                                                                     РІШЕННЯ 

29.05.2020 № 264                                                                            
с. Боратин       

  

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету  

від 12 березня 2020 року № 101 «Про невідкладні заходи  

щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 

на території Боратинської територіальної громади»  
        

Відповідно до статей 6, 11, 32 Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», статей 32, 51, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 

виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 

392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID– 19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2, та етапів 

послаблення протиепідемічних заходів», протоколу від 29 травня 2020 року № 18 

позачергового засідання Волинської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій, виконавчий комітет сільської  ради 

 

В И Р І Ш И В: 

  

1. Пункт 1 рішення викласти в новій редакції: 

«1. З 12 березня до 22 червня 2020 року на території Боратинської територіальної 

громади застосувати наступні обмежувальні заходи, у зв’язку із запровадженим на всій 

території України карантином: 

До закінчення карантину забороняється:  

1.1. Перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих 

засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок; 

1.2. Перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують 

громадянство чи спеціальний статус; 

1.3. Самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації; 

1.4. Відвідування закладів освіти її здобувачами, крім: 

 участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні;  

 участі у державній підсумковій атестацїї у формі зовнішнього незалежного  оцінювання; 

 участі у вступних випробуваннях; 

 участі у єдиному вступному іспиті з іноземної мови; 

 участі у єдиному фаховому вступному випробуванні; 

 участі у атестацїї у формі тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів «КРОК». 

1.5. Проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, 

рекламних та інших) заходів з кількістю учасників більше ніж 10 осіб, крім: 

 заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування; 

 навчально-тренувальних зборів спортсменів національних збірних команд України з 

олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту та видів спорту осіб з 

інвалідністю, навчально-тренувального процесу спортсменів командних ігрових видів 



спорту професійних спортивних клубів. 

1.6. Робота закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-

розважальних центрів (крім розміщених у них магазинів, закладів побутового обслуговування 

населення), діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, закладів розважальної 

діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, крім: 

 діяльності з надання послуг громадського харчування на відкритих (літніх) майданчиках, у 

тому числі під тентами, на верандах, за умови дотримання відстані не менш як 1,5 метра 

між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не більш як чотирьох клієнтів 

за одним столом (без урахування дітей віком до 14 років), діяльності з надання послуг із 

здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос за умови, що суб’єкт 

господарювання, який провадить таку діяльність, є оператором ринку харчових продуктів 

відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 

харчових продуктів», та за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального 

захисту (зокрема захист обличчя, очей, рук) і використання відвідувачами, крім часу 

приймання їжі, респіраторів або захисних масок; 

 бібліотек (без роботи читальних залів); 

 діяльності клубу-музею без безпосереднього прийому відвідувачів та за умови 

забезпечення персоналу респіраторами або захисними масками, у тому числі 

виготовленими самостійно. За рішенням власника (органу управління) дозволяється 

прийом відвідувачів за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту 

(захист обличчя, очей, рук); 

 проведення у художніх (мистецьких) колективах репетицій, тренувань та інших заходів, які 

не передбачають одночасного зібрання великої кількості осіб (до 50 осіб), без глядачів за 

умови використання учасниками засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або 

захисних масок». 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову Сергія Яручика. 

 

 

Сільський голова                                                                       Сергій  ЯРУЧИК 

  

  

Богдана Макарчук 

  

  



ВИКОНАВЕЦЬ: 

  

Спеціаліст-юрисконсульт     Богдана Макарчук 

  

«____»_______2020 р. 
  

ПОГОДЖЕНО: 
  

Секретар ради       Людмила Сахан  
  

«____»_______2020 р. 
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