
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження керівника робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації 

______2020 року № __ 

(у редакції розпорядження керівника 

робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації 

_________________ № ________) 

 

У М О В И 

в'їзду на територію міста/села/селища та виїзду з неї громадян  

і транспортних засобів 

 

1. Заборонено до окремого розпорядження регулярні та нерегулярні 

перевезення пасажирів автомобільним транспортом у міському, приміському, 

міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, зокрема 

пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах у режимі 

маршрутного таксі, крім перевезення: 

1.1. легковими автомобілями; 

1.2. службовими та/або орендованими автомобільними транспортними 

засобами працівників підприємств, закладів та установ незалежно від форми 

власності, які забезпечують охорону здоров’я, продовольче забезпечення, 

урядування та надання найважливіших державних послуг, енергозабезпечення, 

водозабезпечення, зв’язок та комунікації, фінансові та банківські послуги, 

функціонування інфраструктури транспортного забезпечення, сфери оборони, 

правопорядку та цивільного захисту, об’єктів критичної інфраструктури, які 

мають безперервний промисловий цикл, за умови забезпечення водіїв та 

пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту в межах 

кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою 

транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей 

транспортний засіб і виключно за маршрутами руху, погодженими з органами 

Національної поліції, а також дотримання відповідних санітарних та 

протиепідемічних заходів; 

1.3. осіб, які виявили бажання бути донорами крові та (або) її компонентів, 

на підставі посвідчення донора крові та (або) її компонентів або на підставі 

довідки, що видається донору за місцем медичного обстеження чи давання крові 

та (або) її компонентів; 

1.4. працівників закладів та установ незалежно від форми власності, які 

забезпечують: 

1.4.1. охорону здоров’я, 

1.4.2. продовольче забезпечення,  

1.4.3. урядування, 

1.4.4. надання найважливіших державних послуг,  

1.4.5. енергозабезпечення, 



1.4.6. водозабезпечення,  

1.4.7. зв’язок та комунікації,  

1.4.8. фінансові та банківські послуги,  

1.4.9. функціонування інфраструктури транспортного забезпечення,  

1.4.10. функціонування сфери оборони,  

1.4.11. функціонування правопорядку, 

1.4.12. функціонування цивільного захисту,  

1.4.13. функціонування об’єктів критичної інфраструктури,  

які мають безперервний промисловий цикл, за умови забезпечення водіїв та 

пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту, зокрема 

респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, 

в межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою 

транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей 

транспортний засіб, а також дотримання відповідних санітарних та 

протиепідемічних заходів в міському автомобільному транспортному засобі 

та/або електричному (трамвай, тролейбус), що здійснює регулярні пасажирські 

перевезення на міських маршрутах. 

 

2. В’їзд на територію міста/села/селища ___________ та виїзд з неї 

приватним автотранспортом, а також легковими автомобілями, що здійснюють 

перевезення пасажирів, здійснюється через контрольно-пропускні пункти на 

в'їздах і виїздах із міста/села/селища _________. 

 

3. У випадку прийняття окремого розпорядження керівником робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та на період, визначений у такому 

розпорядженні, не допускається в’їзд на територію міста/села/селища _______ 

громадян без проведення термометрії при в’їзді на територію міста/села/селища 

_______ на контрольно-пропускному пункті, громадян із ознаками гострих 

респіраторних захворювань, крім випадків направлення на обсервацію, 

госпіталізацію, або самоізоляцію таких громадян. 

 

4. Громадяни, які в’їжджають в місто/село/селище _______ та підлягають 

самоізоляції або обов’язковій госпіталізації до обсерваторів (ізоляторів), які 

визначаються виконавчим органом міської/сільської/селищної ради, 

визначаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 

березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2». 

 

5. Громадянам, які підлягають самоізоляції та/або обсервації заборонено 

самовільно покидати місця самоізоляції та/або обсервації, зокрема виїжджати з 

міста/села/селища _________. 

 
Примітка. 



Відповідно до статті 11 Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», організація та проведення профілактичних і протиепідемічних заходів покладаються, 

у тому числі, і на підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, а також 

на громадян. 
У разі отримання від Державної установи «___________ міський лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я України» екстреного повідомлення про інфекційне 

захворювання на COVID-19 готується наказ і направлення на здійснення обстеження суб’єкта 

господарювання. За результатами обстеження складається акт санітарно-епідеміологічного 

обстеження за формою 315/о. Одночасно, приймається розпорядження про запровадження 

протиепідемічних заходів.  

При здійсненні контролю у складі спільних робочих груп, встановлено загрозу 

безпечності харчового продукту, або вбачаються такі ознаки, готується наказ та направлення 

на здійснення позапланового інспектування. 

Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-

протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого 

самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, тягне за собою адміністративну 

відповідальність за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

(накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян і на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян). 
Порушення правил та норм, встановлених із метою запобігання епідемічним та іншим 

інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і 

боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих 

захворювань, тягне за собою відповідальність відповідно до статті 325 Кримінального кодексу 

України, (штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк 

до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років). 

 

 

Начальник Штабу з ліквідації  

надзвичайної ситуації ____________________ 


