
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від _23.06.2020__№ _305рг_ 

м. Покровськ 

  

Про посилення заходів з метою запобігання поширенню на території м.Покровськ 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

 

З метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, ліквідації та подолання наслідків 

медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального 

рівня, у зв’язку з виниклою необхідністю, враховуючи зміни, внесені постановою 

Кабінету Міністрів України від 17.06.2020 року №500 до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 20.05.2020 року №392 «Про встановлення карантину з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами та 

доповненнями), та враховуючи протокол обласної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області від 22.06.2020 

року №24, керуючись статтями 42, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 року 

№280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»,- 

 

1. Установити з метою запобігання поширенню на території м.Покровськ 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

(далі — COVID-19), до 31 липня 2020 року із урахуванням епідемічної ситуації 

карантин, продовживши дію карантину, встановленого постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2». 

2. Заборонити до 31липня 2020 року: 

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) перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, 

підтверджують громадянство чи її спеціальний статус; 

3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації; 

4) відвідування закладів освіти її здобувачами в групах більше 10 осіб, крім 

участі у державній підсумковій атестації у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання, зовнішньому незалежному оцінюванні, вступних випробуваннях, 

єдиному вступному іспиті з іноземної мови, єдиному фаховому вступному 

випробуванні, за умови забезпечення учасників засобами індивідуального захисту, 

зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими 



самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних 

заходів; 

5) проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, 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), де проводиться захід (організатор заходу відповідальний за дотримання 

фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра), за умови забезпечення 

учасників засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними 

масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних 

санітарних та протиепідемічних заходів; 

6) діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. 

 7) здійснення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень 

автомобільним транспортом, зокрема пасажирських перевезень на міських 

автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, у міському, приміському, 

міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, в кількості 

більше 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 контроль використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів 

або захисних масок пасажирами під час перевезення) за умови дотримання 

відповідних санітарних та протиепідемічних заходів; 

10) відвідування установ і закладів соціального захисту, в яких тимчасово або 

постійно проживають або перебувають громадяни похилого віку, ветерани війни і 

праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими інтелектуальними або психічними 

порушеннями, установ і закладів, що надають соціальні послуги сім’ям або особам 

у складних життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають послуги 

екстрено (кризово); 

11) закладам охорони здоров’я проведення планових заходів з госпіталізації, 

крім: 

планової госпіталізації в регіонах, в яких заповненість ліжок у закладах 

охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим 

випадком COVID-19, становить менш як 50 відсотків (дозвіл на проведення 

планової госпіталізації в регіоні встановлюється рішенням регіональної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке 

розміщується на офіційному інформаційному порталі Кабінету Міністрів України); 

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; 

(пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням 

планових заходів з госпіталізації, підлягають обов’язковому тестуванню на 

COVID-19 відповідно до стандартів Міністерства охорони здоров’я). 

 

 3. Доручити відділу з питань інформаційної та внутрішньої політики міської 

ради (Клименко) забезпечити широке анонсування та висвітлення інформації у 

містах Покровськ, Родинське, смт Шевченко, з метою попередження 

розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену 

коронавірусом COVID-19. 

4. Розпорядження міського голови від 10.06.2020 №285рг визнати таким, що 

втратило чинність. 

 5. Контроль щодо виконання цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.п.міського голови       О.Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


