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ПЕРЕЩЕПИНСЬКА МІСЬКА РАДА
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Перещепинського міського голови

16.04.2020 №76

Про додаткові обмежувальні заходи на території 
Перещепинської міської ОТГ, спрямовані на запобігання 
розповсюдженню коронавірусу, у період вихідних 
та святкових днів 18-20 квітня 2020року

На виконання спільного доручення голови Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації та голови Дніпропетровської обласної ради від 
15.04.2020 №08-19/0/3520/18/0/8-20 «Про невідкладні заходи з попередження 
поширенню коронавірусної хвороби COVID-19», відповідно до протоколу 
№12 позачергового засідання Новомосковської районної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 15.04.2020, 
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), з метою запобігання виникненню і поширенню 
коронавірусу на території Перещепинської міської ОТГ:

1. Рекомендувати мешканцям Перещепинської міської ОТГ обмежити 
пересування та перебування у громадських місцях, закладах освіти, парках, 
скверах, зонах відпочинку, лісопаркових та прибережних зонах, спортивних 
та дитячих майданчиках тощо у період вихідних та святкових днів, а саме: з 
13.00 год. суботи 18 квітня 2020 року до 06.00 год. понеділка 20 квітня 2020 
року.

2. Рекомендувати представникам релігійних конфесій проводити 
святкові Великодні богослужіння у режимі відеотрансляцій.



3. Рекомендувати суб’єктам господарювання обмежити роботу 
торгівельних об’єктів незалежно від форми власності, окрім аптек.

4. Дозволити суб’єктам господарювання у період вихідних та 
святкових днів виконання робіт та пересування техніки, пов’язаних з 
проведенням посівної.

5. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій, які 
забезпечують життєдіяльність населення громади (враховуючи тих, які 
здійснюють весняно-польові (посівні) роботи), розробити та запровадити 
спеціальний режим регулярних спеціальних перевезень працівників у період 
вихідних і святкових днів (з 13.00 год. суботи 18 квітня 2020 року до 06.00 
год. понеділка 20 квітня 2020 року).

6. Начальнику Перещепинського відділення поліції Новомосковського 
ВП ГУНП у Дніпропетровській області ВАРЯНИЦІ С.Р. забезпечити 
контроль за виконанням обмежувальних протиепідемічних заходів, 
визначених у пунктах 1-4 цього розпорядження.

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

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