
УКРАЇНА 
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ПЕРЕЩЕПИНСЬКА МІСЬКА РАДА
НОВОМОСКОВСЬКОГО району ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Перещепинського міського голови

03.04.2020 №67

Про внесення змін до розпорядження міського голови 
від 12.03.2020 №44 «Про запобігання поширенню на території 
Перещепинської міської ОТГ коронавірусу COVID-19»

Керуючись законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 
“Про захист населення від інфекційних хвороб”, постановою Кабінету 
Міністрів України від 11.03.2020 № 211 “Про запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами, внесеними постановами Кабінету 
Міністрів України від 16.03.2020 № 215, від 20.03.2020 №242, від 25.03.2020 
№239, від 29.03.2020 №241, від 02.04.2020 №255), з метою запобігання 
виникненню і поширенню коронавірусу на території Перещепинської міської 
ОТГ:

1. Внести зміни до пункту 5 розпорядження міського голови від 
12.03.2020 №44 «Про запобігання поширенню на території Перещепинської 
міської ОТГ коронавірусу COVID-19», виклавши його в новій редакції:

«5. Заборонити з 6 квітня до 24 квітня 2020 р. на території 
Перещепинської міської ОТГ:

1) перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів 
індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому 
числі виготовлених самостійно;

2) переміщення групою осіб у кількості більше ніж дві особи, крім 
випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягай 
14 років, батьками, усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, 



прийомними батьками, батьками-вихователями, іншими особами 
відповідно до закону або повнолітніми родичами дитини;

3) перебування в громадських місцях осіб, які не досягай 14 років, без 
супроводу батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних 
батьків, батьків-вихователів, інших осіб відповідно до закону або 
повнолітніх родичів дитини;

4) відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та 
прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та в разі 
службової необхідності;
5) відвідування спортивних та дитячих майданчиків;
6) проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, 
соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, крім заходів, 
необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, за умови забезпечення учасників засобами 
індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними 
масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання 
відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;

7) перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, 
підтверджують громадянство чи її спеціальний статус;

8) перевезення пасажирів автомобільним транспортом у міському та 
приміському сполученні, крім перевезення:
- легковими автомобілями;

- службовими та/або орендованими автомобільними транспортними 
засобами працівників підприємств, закладів та установ незалежно від 
форми власності, які забезпечують охорону здоров’я, продовольче 
забезпечення, надання найважливіших державних послуг, 
енергозабезпечення, водозабезпечення, зв’язок та комунікації, фінансові 
та банківські послуги, функціонування інфраструктури транспортного 
забезпечення, сфери 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».

2. Пункт 6 розпорядження міського голови від 12.03.2020 №44 «Про 
запобігання поширенню на території Перещепинської міської ОТГ 
коронавірусу COVID-19» викласти в новій редакції:



«6. Перещепинському відділенню поліції Новомосковського ВП ГУНП 
в Дніпропетровській області забезпечити охорону публічної (громадської) 
безпеки та порядку на території Перещепинської міської ОТГ».

3. Пункт 11 розпорядження міського голови від 12.03.2020 №44 «Про 
запобігання поширенню на території Перещепинської міської ОТГ 
коронавірусу COVID-19», доповнити абзацом другим такого змісту:

«Посадовим особам міської ради, уповноваженим на надання 
адміністративних послуг, у період дії карантину, забезпечити надання таких 
послуг:

- державна реєстрація народження фізичної особи та її походження;

- державна реєстрація смерті;

- реєстрація місця проживання;

- зняття з реєстрації місця проживання;

- видача довідки про реєстрацію місця проживання».

4. Спеціалісту 1 категорії з питань програмування та комп’ютерних 
технологій міської ради ДЄМЄНЄВУ М.В. забезпечити оприлюднення цього 
розпорядження на офіційному веб-сайті Перещепинської міської ради.

5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження 
покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради ПОГОРІЛУ Н.С., контроль залишаю за собою.

Міський голова І. САВЄЛЬЄВ

ч.
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