
УКРАЇНА
СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №

24 грудня 2020 року м. Сторожинець

Про встановлення карантину 
та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів

На виконання протоколу № 42 позачергового засідання комісії 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сторожинецької 
міської ради від 24Л2.2020 р., керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових 
соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної 
хвороби» № 540-ІХ від 30.03.2020 р., постанови КМУ № 641 від 22.07.2020 р. 
«Про встановлення карантину та запровадження посилених 
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» 
з усіма змінами та доповненнями відповідно до Постанови КМУ № 1236 від 
09 грудня 2020 року «Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобіганню поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2»:

1. На території Сторожинецької міської ради додатково до обмежень 
відповідно до Постанови КМУ № 641 від 22 липня 2020 р.
«Про встановлення карантину та запровадження посилених 
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» 
з усіма змінами та доповненнями в період з 00 год. 00 хв. 8 січня 2021 року 
до 00 год. 00 хв. 25 січня 2021 року на території Сторожинецької міської 
ради, ввести наступні обмеження та заборонити:

2.1. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 
діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо),



крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням 
адресної доставки замовлень, замовлень на винос.

2.2. Приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, крім 
приймання відвідувачів у закладах, визначених у підпункті 4 цього 
розпорядження;

2.3. Приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
2.4. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 

діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, 
крім:

2.4.1. Торгівлі виключно товарами, що належать до продуктів 
харчування, на торговельних площах, не менш як 60 відсотків яких 
призначено для торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, 
виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, 
ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин. 
Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися лише із 
здійсненням адресної доставки замовлень;

2.4.2. Торгівлі пальним;
2.4.3. Впровадження діяльності з надання фінансових послуг, 

діяльності фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення 
валютних цінностей, діяльності операторів поштового зв’язку, а також 
медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних 
комплексів (без зон харчування), діяльності з технічного обслуговування та 
ремонту транспортних засобів, перукарень та салонів краси за попереднім 
записом;

2.5. Приймання відвідувачів закладів культури і проведення 
культурних масових заходів, крім роботи історико-культурних заповідників, 
суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних 
творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки, за умови обмеження 
доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб та 
використання персоналом (крім акторів під час знімального процесу), 
залученим до виробництва аудіовізуального твору, засобів індивідуального 
захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, 
у тому числі виготовлених самостійно. Діяльність суб’єктів господарювання, 
пов’язана з виробництвом аудіовізуальних творів, не є масовим заходом;

2.6. Приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, 
басейнів, крім відвідування спортсменами національних збірних команд 
України та їх тренерами за умови дотримання відповідних санітарних і 
протиепідемічних заходів;

2.7. Проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, 
рекламних та інших) заходів (крім організації гірськолижного дозвілля (без 
роботи закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв), 
новорічних та різдвяних свят ялинки (без концертів та ярмарків, у тому числі 
продуктових), проведення офіційних спортивних заходів, включених до 
Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних
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заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних 
спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких 
заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення 
обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників);

2.8. Робота закладів громадського харчування та місць для харчування 
в готелях з 11 -ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з 
харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;

2.9. Діяльність непродовольчих ринків;
2.10. Відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її 

здобувачами, крім закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів освіти.
3. Керівникам дошкільної, загальної середньої, позашкільної та 

інклюзивної освіти на території Сторожинецької міської ради у особливий 
період обмежувальних протиепідемічних заходів з 08 до 24 січня 2021 року 
неухильно дотримуватись Рекомендацій щодо роботи закладів освіти 
відповідно до наказу Департаменту освіти Чернівецької обласної державної 
адміністрації № 406 від 18 грудня 2020 року.

4. Рекомендувати, відповідно пункту 40 Постанови КМУ № 1236 
від 09 грудня 2020 року на території Сторожинецької міської ради 
підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, крім 
установ та закладів незалежно від форми власності, які надають фінансові, 
банківські та житлово-комунальні послуги, забезпечують охорону здоров’я, 
здійснюють продовольче забезпечення, енергозабезпечення, 
водозабезпечення, зв’язок та комунікації, забезпечують функціонування 
інфраструктури транспортного забезпечення, сфери оборони, правопорядку 
та цивільного захисту, об’єктів критичної інфраструктури, у період 
з 11 до 22 січня 2021 р. включно установити для працівників режим 
дистанційної (надомної) роботи.

5. Встановити перелік основних видів економічної діяльності, стосовно 
яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані із 
поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АІ18-СоУ-2 на території Сторожинецької міської ради 
(список додається) згідно вимог пункту 41 Постанови КМУ № 1236 
від 09 грудня 2020 року «Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобіганню поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої 
коронавірусом 8АІ18-СоУ-2».

6. На підставі внесених змін до Постанови КМУ № 641 від 22 липня 
2020 року Постановою КМУ № 1301 від 23 грудня 2020 року, внести зміну до 
пункту 2 розпорядження Сторожинецького міського голови № 486 від 
15 грудня 2020 року та викласти його в новій редакції, а саме: «Дозволити на 
території Сторожинецької міської ради у ніч з 31 грудня на 01 січня роботу 
ресторанів, барів та кафе до 07 год. 00 хв».

7. Сторожинецькому відділу поліції ГУНП України в Чернівецькій 
області, Сторожинецькому управлінню Головного управління ,
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Держпродспоживслужби у Чернівецькій області забезпечити посилений 
контроль на території Сторожинецької міської ради за дотриманням умов 
карантинних заходів затверджених постановою КМУ № 641 від 22 липня 
2020 року «Про встановлення карантину та запровадження посилених 
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» 
з усіма змінами та доповненнями.

8. Начальнику управління бухгалтерського обліку та звітності, 
головному бухгалтеру міської ради -  Марії ГРЕЗЮК здійснювати належні 
виплати у відповідності до положень чинного законодавства.

9. Продовжувати додержуватись інших правил карантину на території 
Сторожинецької міської ради, які діють згідно до Постанови КМУ № 641 від 
22 липня 2020 р. «Про встановлення карантину та запровадження посилених 
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» 
з усіма змінами та доповненнями до наступного рішення комісії ТЕБ та НС.

10. Контроль на виконання цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови міської ради Ігоря БЕЛЕНЧУКА.

Ігор МАТЕЙЧУКСторожинецький міський голова
11 О У і / Аг А

\\гЖ '-іщ/ДЧГі\ и  СУ.



Додаток
до Розпорядження

2.2020 р.
Затвердженого постановою 
КМУ № 1236 від 09.12.2020 р.

ПЕРЕЛІК
основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються 
обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані із поширенням на 

території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом 8АК8-СоУ-2

Код Розділ Назва Довідник

45.32 . 45 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для 
автотранспортних засобів 2010

47.19 47 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих 
магазинах 2010

47.41 47
Роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійним 
устаткуванням і програмним забезпеченням у 
спеціалізованих магазинах

2010

47.43 47
Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах 
електронною апаратурою побутового призначення 
для приймання, записування, відтворювання звуку 
і зображення

2010

47.51 47 Роздрібна торгівля текстильними товарами в 
спеціалізованих магазинах 2010

47.52 • 47

Роздрібна торгівля залізними виробами, 
будівельними матеріалами та санітарно- 
текстильними виробами в спеціалізованих 
магазинах

2010

47.53 47
Роздрібна торгівля килимами, килимовими 
виробами, покриттям для стін і підлоги в 
спеціалізованих магазинах

2010

47.54 47 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в 
спеціалізованих магазинах 2010

47.59 47
Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним 
приладдям та іншими товарами для дому в 
спеціалізованих магазинах

2010

47.61 47 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих 
магазинах 2010

47.62 47 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими 
товарами в спеціалізованих магазинах 2010

47.63 47 *
Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в 
спеціалізованих магазинах 2010

47.64 47 Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у 
спеціалізованих магазинах 2010

47.65 47 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в 
спеціалізованих магазинах 2010
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Код Розділ Назва Довідник

47.71 47 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих 
магазинах 2010

47.72 47 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами 
в спеціалізованих магазинах 2010

47.76 47
Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, 
добривами, домашніми тваринами та кормами для 
них у спеціалізованих магазинах

2010

47.77 47 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними 
виробами в спеціалізованих магазинах

2010

47.78 47 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами 
в спеціалізованих магазинах 2010

47.79 47 Роздрібна торгівля вживаними товарами в 
магазинах 2010

47.82 47 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках 
текстильними виробами, одягом і взуттям 2010

47.89 47 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими 
товарами 2010

47.99 47 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 2010

55.20 55 Діяльність засобів розміщування на період 
відпустки та іншого тимчасового проживання 2010

56.10 56 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного 
харчування 2010

56.21 56. Постачання готових страв для подій 2010
56.30 56 Обслуговування напоями 2010
82.30 82 Організація конгресів і торговельних виставок 2010
90.01 90 Театральна та концертна діяльність 2010

90.02 90 Діяльність із підтримки театральних і концертних 
заходів 2010

90.04 90 Функціонування театральних і концертних залів 2010
91.01 91 Функціонування бібліотек і архівів 2010
91.02 91 Функціонування музеїв 2010
93.11 93 Функціонування спортивних споруд 2010
93.12 93 Діяльність спортивних клубів 2010
93.13 93 Діяльність фітнес-центрів 2010
93.21 93 Функціонування атракціонів і тематичних парків 2010
93.29 93 Організація інших видів відпочинку та розваг 2010
95.11 95 Ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування 2010
95.12 95 Ремонт обладнання зв’язку 2010

95.21 95
«

Ремонт електронної апаратури побутового 
призначення для приймання, записування, 
відтворювання звуку і зображення

2010

95.22 95 Ремонт побутових приладів, домашнього та 
садового обладнання 2010

95.23 95 Ремонт взуття та шкіряних виробів 2010
95.24 95 Ремонт меблів і домашнього начиння 2010 '

б



Код Розділ Назва Довідник
95.25 95 Ремонт годинників і ювелірних виробів 2010

95.29 ' 95 Ремонт інших побутових виробів і предметів 
особистого вжитку 2010

96.01 96 Прання та хімічне чищення текстильних і 
хутряних виробів 2010

96.04 96 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту 2010
59.14 59 Демонстрація кінофільмів 2010

Сторожинецький міський голова Ігор МАТЕЙЧУК
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