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Головував: заступник голови регіональної комісії, заступник голови 
Харківської обласної державної адміністрації Олександр СКАКУН 

Присутні: члени регіональної комісії (за списком);
запрошені особи (за окремим списком).

І. Щодо зняття деяких обмежувальних заходів на території 
Харківської області.

СЛУХАЛИ: Павла ПОНОМАРЕНКО, Любов МАХОТУ, Геннадія 
БОНДАРЧУКА щодо зняття деяких обмежувальних карантинних заходів на 
території Харківської області.

За результатами доповідей та з урахуванням обговорення регіональна комісія 
вирішила:

1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 
2020 року № 435 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
від 20 травня 2020 року № 392» частково зняти карантинні обмеження на 
території Харківської області.

Дозволити з 05 червня 2020 року:
1.1. Проведення релігійних заходів за умови здійснення контролю релігійною 

організацією за дотриманням фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 
1,5 метра та перебування не більше ніж однієї особи на 5 кв. метрах площі будівлі, 
якщо релігійний захід проводиться в приміщенні.

1.2. Прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують внутрішні 
пасажирські перевезення авіаційним транспортом.

1.3. Діяльність закладів харчування, зокрема приймання відвідувачів у 
приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів, зокрема 
дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми 
столами та розміщення не більше ніж чотирьох клієнтів за одним столом (без 
урахування дітей віком до 14 років), 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, у тому 
числі виготовлених самостійно.

1.4. Особам, які досягли 60-річного віку, не дотримуватися зобов’язання 
щодо самоізоляції.

1.5. Діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку.

1.6. Проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому (дистанційному) режимі, а 
також ухвалення рішення про умовну (відкладену) акредитацію освітніх програм 
без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 
01 вересня 2020 року.

1.7. Інші види діяльності визначені постановою Кабінету Міністрів України 
від 03 червня 2020 року № 435 «Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392».

2. На виконання пункту 9 доручення Кабінету Міністрів України від
28.05.2020 № 18243/8/1-20 скасувати підпункт 5.6 пункту 5 питання І протоколу 
позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічно 
безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області від 26 березня 2020 року 
№ 8 щодо проведення санітарної обробки автомобільних доріг комунальної 
форми власності із залученням відповідної спеціалізованої техніки з метою 
запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОУГО-19.

3. Керівникам комунальних некомерційних підприємств закладів 
охорони здоров’я:

3.1. Дозволити проведення планової госпіталізації пацієнтів за наявності 
обстеження на СОУГО-19.

3.2. 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 СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8СоУ-2 та етапів послаблення протиепідемічних заходів», 
забезпечити проведення досліджень із використанням імуноферментного методу 
(ІФА) на СОУГО-19 та організацію планової госпіталізації пацієнтів, відповідно 
до стандартів Міністерства охорони здоров’я України (Наказ МОЗУ від
20.05.2020 № 1227 «Про затвердження Змін до Стандартів медичної допомоги 
«Коронавірусна хвороба СОУГО-19»).

Про виконання вищезазначених заходів інформувати Департамент охорони 
здоров’я Харківської обласної державної адміністрації.

Термін виконання: 05.06.2020 
Термін дії: на період карантину

4. Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної 
адміністрації забезпечити доведення до керівників комунальних некомерційних 
підприємств закладів охорони здоров’я рішення визначені у пункті 3 даного 
протоколу та встановити контроль за їх виконанням.
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Про проведену роботу інформувати секретаріат регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області.
і Термін виконання: 05.06.2020

Термін дії: на період карантину

5. Харківській міській раді, районним державним адміністраціям, містам 
обласного значення, об’єднаним територіальним громадам забезпечити 
реалізацію чинних норм законодавства, визначених постановою Кабінету 
Міністрів України від 03 червня 2020 року № 435 «Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України.від 20 травня 2020 року № 392».

Термін виконання: 05.06.2020 
Термін дії: на період карантину

6. Головному управлінню Національної поліції в Харківській області
забезпечити охорону громадського порядку на території Харківської області на 
період карантину.

Термін дії: на період карантину
7. Департаменту масових комунікацій Харківської обласної державної 

адміністрації, районним державним адміністраціям, містам обласного 
значення, об’єднаним територіальним громадам провести роботу із засобами 
масової інформації щодо зняття деяких обмежувальних карантинних заходів на 
території Харківської області, відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів 
України від 03 червня 2020 року № 435 «Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392».

Термін виконання: 05.06.2020 
Термін дії: на період карантину

Інформацію щодо виконання протокольних рішень надавати у встановлені 
терміни до Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної 
адміністрації в паперовому вигляді за адресою: 61022, м. Харків, 
майдан Свободи, 5, Держпром, 7-й під’їзд, 8-й поверх та на електронну адресу: 
ис1із_к1:еЬ@5р.кЬ.§оу.иа

Заступник голови регіональної комісії 
з питань ТЕБ та НС Харківської області 
заступник голови Харківської обласної 
державної адміністрації Олександр СКАКУН

В.о. відповідального секретаря 
регіональної комісії з питань 
ТЕБ та НС Харківської області Марина ЛИТВИН


