
 
 
 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 _____ сесії міської ради VІІІ скликання 
 
____ січня 2021 року №  
м. Шепетівка 
 
Про звернення Шепетівської міської ради 
до Кабінету Міністрів України   
щодо скасування постанови Кабінету Міністрів  
України «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 з 8 січня 2021 року до 25 січня 2021 року»   
 

В зв’язку з заявами та зверненнями депутатських фракцій відповідно до Конституції 
України, Регламенту Шепетівської міської ради, керуючись статтями 25, 43 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  
ВИРІШИЛА: 
 
1. Схвалити звернення Шепетівської міської ради VІІІ скликання Кабінету Міністрів 
України щодо скасування постанови Кабінету Міністрів України «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 з 8 січня 2021 року до 25 січня 2021 року» (текст звернення 
додається). 
2. Секретарю міської ради Вознюку Р. направити звернення Шепетівської міської ради до 
Кабінету Міністрів України  та розмістити на офіційному сайті Шепетівської міської ради. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Вознюка Р. та 
постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності та 
правопорядку (голова комісії Прохорчук В.). 
 
 
 
 

Міський голова                                                                        ВІТАЛІЙ БУЗИЛЬ 
 
 
 
 
 
 

 

Додаток 
до рішення V (позачергової)  



сесії міської ради           
VІІІ скликання 
_________№ ______ 

 
 

Звернення 
депутатів Шепетівської міської ради VIII скликання  

до Кабінету Міністрів України 
  
Ми, депутати Шепетівської міської ради, висловлюючи волю всіх своїх виборців – 

мешканців Шепетівської міської територіальної громади, вважаємо 
запроваджений жорсткий карантин - недоречним, оскільки, статистика захворюваності на 
COVID-19 значно зменшилася порівнюючи з попередніми місяцями.  

Локдаун не є ефективним засобом боротьби проти коронавірусу, він не зможе 
змінити перебіг пандемії, зате позбавляє мешканців нашої громади засобів до існування.  

Ми глибоко стурбовані тим, що в умовах тривалого карантину під час якого зростає 
безробіття та рівень бідності населення, знижується рівень економіки, продовжується тиск 
на громадян шляхом постійного підвищення тарифів на енергоносії, оскільки, на даний 
момент триває заборона на ведення певних видів підприємницької діяльності, що призведе 
до тотальної зупинки роботи окремих підприємств та фізичних осіб-підприємців. Це 
пророкує відсутність коштів у населення, яка призведе до соціальної напруги в загальному.  

Тому уряду варто шукати ефективніші методи протидії вірусу при найменшій втраті 
рівня життя й економічного розвитку в цілому. 

Однак, вже зараз можна зробити висновки, про негативні наслідки, які мають ці 
рішення для громадян, підприємців, територіальних громад та держави в цілому. 

Сьогодні масовий характер носять звернення представників підприємницької 
спільноти, оскільки вони втрачають власну справу, не мають джерел доходу та коштів для 
утримання своїх родин та, відповідно, не в змозі сплачувати податки до бюджету.  

Такі рішення, свідчать про відсутність соціально спрямованої та економічно 
обґрунтованої державної політики, що вже викликало суспільний резонанс серед 
мешканців краю та неодмінно призведе до різкого зниження рівня життя кожного 
громадянина. 

Враховуючи вищезазначене, ми звертаємося до Кабінету Міністрів України, із 
проханням: 

-  вжити всіх можливих заходів для негайного припинення економічно-, медично- та 
соціально необґрунтованого «локдауна»; 

- надати право місцевим органам влади посилювати або послаблювати карантинні 
обмеження відповідно до епідеміологічної ситуації того чи іншого регіону. 

  
  

Секретар міської ради                                                                    Роман ВОЗНЮК 
 


