
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Від  22 вересня 2021 року                                                                  № 361  

м. Мала Виска 

 

Про внесення змін до рішення    

виконавчого  комітету  Маловисківської 

міської ради від 14 липня 2021 року № 251  

«Про затвердження протоколу засідання 

місцевої комісії з питань  формування 

пропозицій щодо потреби в субвенції з 

державного бюджету місцевим  бюджетам 

на проектні, будівельно – ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених  до сімейних, 

підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, 

позбавлених  батьківського піклування, 

осіб з їх числа» 

 

                     Відповідно до постанови  Кабінету Міністрів України від 15 

листопада 2017 року № 877 ( в редакції постанови КМУ від 26 травня 2021 

року № 615) та   Наказу Міністерства  розвитку громад та територій України 

від 10 вересня 2021 року № 230 «Про   показники опосередкованої вартості 

спорудження житла за регіонами України»  внесено зміни  до показників 

опосередкованої вартості спорудження житла  ( розраховані станом на  01 

липня 2021 року) рішення виконавчого комітету міської ради від 12 липня 

2021 року №232 «Про створення місцевої комісії з питань формування 

пропозицій щодо потреби в субвенції з державного  бюджету місцевим 

бюджетам на проектні будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей 

– сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа», та  

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 



 

В И Р І Ш И В: 

 

1.  Внести зміни до рішення виконавчого  комітету  Маловисківської 

міської ради від 14 липня 2021 року № 251  «Про затвердження 

протоколу засідання місцевої комісії з питань  формування пропозицій 

щодо потреби в субвенції з державного бюджету місцевим  бюджетам 

на проектні, будівельно – ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених  до сімейних, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених  батьківського 

піклування, осіб з їх числа»,  в частині визначення  нової  орієнтовної 

потреби в коштах на передбачену Порядком та умовами грошову 

компенсацію для восьми дітей – сиріт, дітей, позбавлених  

батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на 

квартирному  обліку Маловискіської міської територіальної громади в 

сумі 2 947 706,30 грн., згідно додатків ( додаються). 

2. .Відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я  

Маловисківської міської ради подати дане рішення і Протокол 

засідання місцевої комісії від 20.09.2021 року №3  Кіровоградській 

обласній  державній  адміністрації. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило 

А.В. 

 

 

 

Міський  голова                                                                  Юрій ГУЛЬДАС 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                         Додаток 1 

                                                                                   до рішення виконкому  

   від 22.09.2021 року № 361 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання місцевої комісії з питань формування пропозицій щодо 

потреби в субвенції з державного  бюджету місцевим бюджетам на 

проектні будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 

для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом 

дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа   

 

 20 вересня 2021 року             №_3_ 

 

м. Мала Виска 

 

Головував: 

Гульдас Ю.Л., міський голова Маловисківської міської ради, голова комісія 

 

ПРИСУТНІ члени комісії:  

Жовтило А.В.                   -  заступник міського голови з питань діяльності             

                                              виконавчих органів   міської ради            

Захватихата П.В.               -  начальник служби у справах  дітей міської ради  

Шпак Т. М.                          -  начальник відділу соціального захисту 

                                                 населення, праці та охорони здоров’я міської 

ради 

Похила Л.В.                      -  начальник фінансового управління міської ради 

Піньковська О.О.                -  начальник відділу бухгалтерського обліку  

                                                 міської ради 

Карабаєва О.В.                   -  спеціаліст ІІ категорії відділу соціального 

захисту 

                                                 населення, праці та охорони здоров’я міської 

ради  

Драна А.В.                          -  фахівець із соціальної роботи КП 

Маловисківської 

                                                 ЦНСП; 

Щербак С.О.                       – спеціаліст ІІ категорії служби у справах дітей  

                                                 міської ради 

  

Онипсенко В.М.                -  начальник відділу освіти, молоді та спорту 

                                                міської ради; 

                    



ВІДСУТНІ  члени комісії:   
Білоног В.Г.                        -  начальник відділу архітектури, будівництва та 

                                                житлово –комунального господарства міської 

ради; 

Анусевич Я.В.                    - спеціаліст ІІ категорії юридичного відділу міської 

                                                ради; 

Міренкова І. П.                   - спеціаліст ІІ категорії відділу соціального захисту 

                                                 населення, праці та охорони здоров’я міської 

ради;  

 

Хмара І.І.                            -  директор  КП Маловисківський ЦНПС; 

Линник Л.І.                         -  керуюча справами виконавчого комітету 

                                                Маловисківської міської ради.   

  

  

Порядок денний: 

 

1.Внести зміни до рішення виконавчого  комітету  Маловисківської міської 

ради від 14 липня 2021 року № 251  «Щодо потреби в субвенції з державного 

бюджету місцевим  бюджетам на проектні, будівельно – ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених  до сімейних, підтримку малих  групових будинків та  

забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених  батьківського 

піклування, осіб з їх числа».  

 

СЛУХАЛИ: 

Жовтило А.В. –  заступника міського голови з питань діяльності            

виконавчих органів   міської ради, заступника Голови Комісії, яка  

повідомила, про те, що відповідно до постанови  Кабінету Міністрів України 

від 15 листопада 2017 року № 877 ( в редакції постанови КМУ від 26 травня 

2021 року № 615) та  відповідно до  Наказу Міністерства  розвитку громад та 

територій України від 10 вересня 2021 року № 230 «Про   показники 

опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України»  внесено 

зміни  до показників опосередкованої вартості спорудження житла  ( 

розраховані станом на  01 липня 2021 року), а саме: вартість спорудження 

житла по Кіровоградській області становить 12 349 грн. за 1 кв. м. загальної 

площі квартир будинку ( з урахуванням ПДВ). 

     Тому, потрібно внести зміни до рішення   виконавчого комітету 

Маловисківської  міської ради  від 14 липня 2021 року № 251  «Щодо 

потреби в субвенції з державного бюджету місцевим  бюджетам на проектні, 

будівельно – ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених  до сімейних,підтримку 

малих групових будинків та  забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, 

позбавлених  батьківського піклування, осіб з їх числа» 

                          та визначити   нову потребу в коштах на 1 особу: 



        для осіб віком до 23–х років  в розмірі 100 відсотків - орієнтовний обсяг 

компенсації становить 382 819 грн; 

         для осіб віком від 23 років до 35 років  в розмірі 70 відсотків – 

орієнтовний обсяг компенсації становить 267 973,30 грн; 

        для осіб віком  від 35 років і старше в розмірі 30 відсотків – орієнтовний 

обсяг компенсації становить 114 845,70 грн.   

 Враховуючи вищевикладене, Комісія  

 

 

 

 

                                                ВИРІШИЛА:    
        

1. Внести зміни до рішення виконавчого  комітету  Маловисківської 
міської ради від 14 липня 2021 року № 251  «Про затвердження 
протоколу засідання місцевої комісії з питань  формування пропозицій 
щодо потреби в субвенції з державного бюджету місцевим  бюджетам 
на проектні, будівельно – ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених  до сімейних, підтримку малих групових будинків та 
забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених  батьківського 
піклування, осіб з їх числа»,  в частині визначення  нової  орієнтовної 
потреби в коштах на передбачену Порядком та умовами грошову 
компенсацію для восьми дітей – сиріт, дітей, позбавлених  
батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на 
квартирному  обліку Маловискіської міської територіальної громади в 
сумі 2 947 706,30 грн. згідно додатків 
( додаються). 

Результати голосування: 

ЗА – « 10» , Проти – « 0», Утримались – «0 » 

Інші пропозиції не надходили.                                                                            

                                                                                                          

                                                                                                    Гульдас Ю.Л. 

                                                                                                    Жовтило А.В. 

                                                                                                    Захватихата П.В  

                                                                                                    Шпак Т.М. 

                                                                                                    Похила Л.В. 

                                                                                                    Піньковська  О.О.   

                                                                                                    Карабаєва О.В  

                                                                                                    Драна А.В.   

                                                                                                    Онипсенко В.М.                                                                                                                                                                                

                                                                                                    Щербак С.О.   

Керуючий справами виконавчого комітету  

Маловисківської міської ради                                                Людмила ЛИННИК 



 



                                                                                                                                                                                               

                                                                 Додаток №1 

                                                                                 до протоколу комісії 

                                                                                                                                від 20 вересня 2021 р. № 3                                                                                                                                              
 

                                                                                                                           

 

       СПИСОК 

дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського  піклування, осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку 

по Маловисківській міській територіальній громаді віком від 16-23 років 

 

№ 

з/

п 

Район/Місто /ОТГ ПІБ дитини 

Дата 

народженн

я 

Дата 

взяття на 

квартирни

й облік 

Наявність 

у дитини 

інвалідност

і (довідка 

від №) 

Орієнтовни

й обсяг 

компенсації, 

грн. 

Факт 

перебування 

дитини на 

квартирному 

обліку 

(рішенням,с,с/р

, від, №)  

Який дитина мала/має правовий 

статус. Дата і номер 

розпорядження/рішення/документ

а  

1 

Маловисківська 

ТГ 

Андрієнко 

Єлизавета 

Володимирівн

а 

02.04.2001 08.11.2018       

№ 449 

ні  382 819  08.11.2018      

№ 449 

дитина - сирота  08.02.2017   

№ 53-р 

2 

Маловисківська 

ТГ 

Гурова Аліна 

Анатоліївна 

24.11.2000 14.03.2019       

№ 110 

ні  382 819 14.03.2019       

№ 110 

дитина позбавлена 

батьківського піклування 

21.05.2009 № 258-р 

3 

Маловисківська 

ТГ 

Ткач Олексій 

Олександрови

ч  

08.07.2001 12.09.2019       

№ 362 

ні 382 819 12.09.2019       

№ 362 

дитина позбавлена 

батьківського піклування 

31.08.2015 № 245-р 

4 

Маловисківська 

ТГ 

Говязь Олег 

Юрійович 

08.09.2003 16.01.2020    

№29 

ні  382 819 16.01.2020   

№29 

дитина позбавлена 

батьківського піклування 

30.12.2008 № 786-р 



5 

Маловисківська 

ТГ 

Рибкіна Лілія 

Василівна 

26.11.2003 12.03.2020       

№ 124 

ні 382 819  12.03.2020       

№ 124 

дитина позбавлена 

батьківського піклування 

05.10.2009 № 588-р 

6 

Маловисківська 

ТГ 

Ткаченко 

Андрій 

Олександрови

ч  

25.04.2004 12.11.2020        

№ 397 

ні 382 819  12.11.2020       

№ 397 

дитина - сирота 03.12.2008  

№ 704-р 

7 

Маловисківська 

ТГ 

Жельман 

Анастасія 

Андріївна  

04.01.1999 12.11.2020       

№ 398 

ні  382 819 12.11.2020      

№ 398 

дитина позбавлена 

батьківського піклування 

14.12.2010 № 863-р 

 

 

 

 

 

        Керуючий справами виконавчого комітету 

       Маловисківської  міської ради                                                                                                            Людмила ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  Додаток № 2 

                                                                                                                                                                до протоколу комісії 

від 20 вересня 2021 р. № 3                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

СПИСОК 

дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського  піклування, осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку 

по Маловисківській міській територіальній громаді віком від 23-35 років 

 

№

 

з/

п 

Район/Місто 

/ОТГ 

ПІБ 

дитини 

Дата 

народже

ння 

Дата 

взяття на 

квартирн

ий облік 

Наявніст

ь у 

дитини 

інвалідно

сті 

(довідка 

від №) 

Орієнтов

ний обсяг 

компенса

ції, грн. 

Факт 

перебуван

ня дитини 

на 

квартирн

ому 

обліку 

(рішення  

м,с,с/р, 

від, №)  

Який дитина мала/має 

правовий статус. Дата і 

номер 

розпорядження/рішення/до

кумента  

1 

Маловисківс

ька ТГ 

Веретені

н 

Володим

ир 

Валерійо

вич 

16.01.199

7 

12.12.201

3       № 

202 

ні 267 973,30 12.12.2013          

№ 202 

дитина позбавлена 

батьківського піклування від  

03.12.2008 №704-р 

 

        Керуючий справами виконавчого комітету 

        Маловисківської  міської ради                                                                                                       Людмила ЛИННИК                        



                                                                                                                                             Додаток № 3 

                                                                                                                                                             до протоколу комісії 

         від 20 вересня 2021 р. № 3                                                                                                                                              

   

СПИСОК 

дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського  піклування, осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку 

по Маловисківській міській територіальній громаді віком від  35 років і старше 

 

№ 

з/

п 

Район/Місто 

/ОТГ 

ПІБ 

дити

ни 

Дата 

народжен

ня 

Дата 

взяття на 

квартирн

ий облік 

Наявніст

ь у 

дитини 

інвалідно

сті 

(довідка 

від №) 

Орієнтовн

ий обсяг 

компенса

ції, грн. 

Факт 

перебуван

ня дитини 

на 

квартирно

му обліку 

(рішення  

м,с,с/р, від, 

№)  

Який дитина мала/має 

правовий статус. Дата і 

номер 

розпорядження/рішення/док

умента  

1 

Маловисківсь

ка ТГ 

 - -  -  -  -  -  -  

 

 

 

        Керуючий справами виконавчого комітету 

        Маловисківської  міської ради                                                                                                   Людмила ЛИННИК                                     

 



   

 

У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Від  22 вересня 2021 року                                                                  № 362  

м. Мала Виска 

 

Про запровадження "жовтого" рівня 

епідемічної небезпеки на території 

громади, продовження дії карантину 

до 31 грудня 2021  року та 

забезпечення виконання 

протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19. 

 

Керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до протокольного рішення міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 22 вересня 

2021 року № 14, відповідно до пункту 2
3
 постанови Кабінету Міністрів 

України від 09 грудня 2020 року № 1236 "Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами, внесеними 

постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 року № 981 "Про 

внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України"), на підставі 

оцінки протиепідемічних показників та відповідно до протокольного рішення 

Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій від 21 вересня 2021 року № 35, обласної комісії з питань техногенно 

- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій №25 від 21 вересня 2021 

року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

                                                            ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити на території Маловисківської міської територіальної 

громади з 00 години 00 хвилин 23 вересня 2021 року "жовтий" рівень 

епідемічної небезпеки поширення COVID-19, продовжити дію адаптивного 

карантину та режим надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року та 



запровадити обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для 

"жовтого" рівня епідемічної небезпеки. 

2. Забезпечити контроль за дотриманням обмежувальних 

протиепідемічних заходів, визначених пунктом 3 постанови Кабінету 

Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 "Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами). 

3. На території громади заборонити:  

1) перебування в громадських будинках і спорудах 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, без посвідчення про 

взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в 

Україні; 

3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації; 

4) проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, 

соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних 

тематичних та інших) заходів (у тому числі в розважальних закладах (нічних 

клубах) і закладах громадського харчування) за участю більше однієї особи 

на 4 кв. метри площі будівлі або території (якщо захід проводиться на 

відкритому повітрі) або наповненістю залів понад дві третини місць 

(розміщення здійснюється з дотриманням заповнення двох рядів 

відвідувачами і одним порожнім рядом) у кожному окремому залі, крім 

заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, проведення кваліфікаційного іспиту на 

право на зайняття нотаріальною діяльністю, тестування на знання 

законодавства у сфері державної реєстрації осіб, які мають намір виконувати 

функції державного реєстратора, атестації здобувачів у формі єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту (включно з апробаційним проведенням 

єдиного державного кваліфікаційного іспиту) і тестових екзаменів 

ліцензійних інтегрованих іспитів "Крок" (далі - атестація здобувачів), 

проведення заходів з оцінювання якості освіти (пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання, зовнішнього незалежного оцінювання, вступних 

випробувань із використанням організаційно-технологічних процесів 

здійснення зовнішнього незалежного оцінювання тощо), проведення яких 

належить до завдань Українського центру оцінювання якості освіти та його 

регіональних підрозділів (далі - заходи з оцінювання якості освіти), 

проведення офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів 

спорту професійних спортивних клубів із глядачами з наповненістю споруд, 

приміщень не більш як дві третини місць і за умови дотримання учасниками 

таких заходів відповідних санітарних та протиепідемічних заходів і 

здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників; 

5) здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів 

автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на залізничному 



транспорті, у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та 

міжобласному сполученні, в кількості більшій, ніж кількість місць для 

сидіння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, 

визначена в реєстраційних документах на такий транспортний засіб. 

Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами 

індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та 

здійснює контроль за використанням пасажирами під час перевезення засобів 

індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що 

закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно; 

6) діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, у 

яких: 

не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням 

дистанції між клієнтами не менш як 1,5 метра; 

не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту, зокрема 

захисними масками або респіраторами, та не здійснюється належний 

контроль за їх використанням; 

здійснюється обслуговування покупців без одягнутих засобів 

індивідуального захисту, зокрема захисних масок або респіраторів, які 

закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, за винятком 

обслуговування за межами будівлі суб’єкта господарювання (через вікна 

видачі, тераси тощо); 

не забезпечується централізований збір використаних засобів 

індивідуального захисту в окремі контейнери (урни). 

7) приймання відвідувачів закладах культури та приймання відвідувачів 

іншими суб’єктами діяльності у сфері культури з наповненістю залів понад 

дві третини місць (розміщення здійснюється з дотриманням заповнення двох 

рядів відвідувачами і одним порожнім рядом) або понад 50 відсотків місць 

(розміщення здійснюється з дотриманням шахового порядку, зокрема для 

груп із двох осіб) у кожному окремому залі; 

8) розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на 

відстані меншій, ніж 1,5 метри за сусідніми столиками та більш як чотири 

особи за одним столом (без урахування дітей віком до 18 років), за умови, що 

відвідувачі заходять до закладу і пересуваються по ньому з вдягненими 

засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними 

масками, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовленими самостійно 

(крім часу сидіння за столом для приймання їжі та/або напоїв); 

9) відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на 

самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 

перебуває більш як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу 

освіти; 

10) проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, 

концертів) за участю здобувачів освіти з більше ніж однієї групи (класу) та за 

присутності глядачів (відвідувачів); 

11) відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім здобувачів 

дошкільної освіти, учнів спеціальних закладів освіти та 1-4 класів закладів 

загальної середньої освіти, а також крім закладів освіти, в яких не менш як  



80 відсотків працівників мають документ, що підтверджує отримання 

повного курсу вакцинації; або виданий в установленому Міністерством 

охорони здоров’я порядку документ, що підтверджує отримання однієї дози 

дводозної вакцини від COVID-19, включеної Всесвітньою організацією 

охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних 

ситуаціях  

(далі - документ, що підтверджує отримання однієї дози вакцини); чи 

міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що 

підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини 

(жовті сертифікати) або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами 

дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою 

організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в 

надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом 

полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, 

чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу 

електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу 

Дія (Дія)"; 

12) діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, 

санаторно-курортних закладів, установ і закладів, які надають соціальні 

послуги, реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю, а також стаціонарних відділень первинного та складного 

протезування протезно-ортопедичних підприємств, що належать до сфери 

управління Міністерства соціальної політики, дитячих закладів оздоровлення 

та відпочинку). 

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; 

13) діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують 

можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа 

на 10 кв. метрів загальної площі приміщення, басейнів і більше ніж чотири 

особи на одній доріжці для індивідуальних занять або шість осіб для 

спортивно -тренувальних груп; 

14) відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів 

тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно 

перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців, крім 

осіб, які надають правову допомогу особам, які перебувають в таких пунктах; 

15) відвідування сторонніми особами (крім законних представників, 

членів сім’ї, родичів за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, не 

частіше ніж один раз на тиждень) установ і закладів соціального захисту, в 

яких тимчасово або постійно проживають (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 (особам), які перебувають у складних 

життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги 

екстрено (кризово). 



Обмеження, передбачені підпунктами 4, 7, 8, 12, 13, 16 цього пункту, не 

застосовуються за умови наявності в усіх учасників (відвідувачів), крім осіб, 

які не досягли 18 років, та організаторів заходу (співробітників закладу), 

негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної 

ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу 

SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до здійснення заходу 

(відвідування закладу); або документа, що підтверджує отримання повного 

курсу вакцинації; або документа, що підтверджує отримання однієї дози 

дводозної вакцини; чи міжнародного, внутрішнього сертифіката або 

іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією 

дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати) або однією дозою однодозної 

вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які 

включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку 

дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний 

результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання 

особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою 

Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з 

використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія)". 

16) Заборонити прийом громадян безпосередньо у приміщеннях 

адміністративних будівель виконавчого комітету Маловисківської міської 

ради та скасувати проведення особистих прийомів громадян посадовими 

особами виконавчого комітету Маловисківської міської ради. 

17) Рекомендувати громадянам оформляти звернення письмово та 

направляти поштою, залишати у скриньці для скарг і пропозицій або 

направляти електронною поштою (відповідне оголошення розмістити при 

вході в будівлю, на веб-порталі міської ради). 

18) Проводити роз’яснювальну роботу серед працівників щодо 

обов’язкового звернення до лікувальних закладів з ознаками гострого 

респіраторно-вірусного захворювання. Забезпечити недопущення до роботи 

працівників з ознаками інфекційного захворювання. Дозволити працівникам 

відмовляти у особистому прийомі громадянам, які мають явні ознаки ГРВІ 

(почервоніння очей, носу, лихоманки, нежитю, кашлю та ін.). Здійснювати 

організацію робочих місць працівників таким чином, щоб забезпечити 

відстань між працівниками та громадянами більше 1 метра. 

4. Забезпечити контроль за дотриманням обмежувальних 

протиепідемічних заходів на об’єктах соціальної сфери, в закладах освіти, 

закладах громадського харчування, на об’єктах торгівлі продовольчими та 

непродовольчими товарами, ринках, в розважальних закладах, у 

громадському транспорті в умовах карантину визначених постановою 

Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 "Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

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

(зі змінами). 



5. Відділу організаційно-масової роботи та комунікації з громадськістю 

Маловисківської міської ради забезпечити оприлюднення даного рішення в 

засобах масової інформації. 

6. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 
 

 

 

Міський голова                 Юрій ГУЛЬДАС 
 


