
УКРАЇНА 
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ПЕРЕЩЕПИНСЬКА МІСЬКА РАДА
НОВОМОСКОВСЬКОМ району ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Перещепинського міського голови

24.04.2020 • № 83

Про протидію поширенню коронавірусноїхвороби (COVID-19) 
в поминальні дні на території Перещепинської міської ОТГ

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), постановою Кабінету Міністрів 
України від 22.04.2020 №291 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету 
Міністрів України», постановою Головного державного санітарного лікаря 
України від 21.04.2020 №11 «Щодо протидії поширенню коронавірусної 
хвороби (COVID-19) в поминальні дні», протоколом №15 позачергового 
засідання Новомосковської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій від 22.04.2020, з метою запобігання виникненню і 
поширенню коронавірусу на території Перещепинської міської ОТГ:

1. Рекомендувати мешканцям Перещепинської міської ОТГ 
утриматись від відвідування кладовищ в поминальні дні в період карантину, 
крім випадків здійснення поховання померлих за умови проведення 
ритуальних обрядів з дотриманням протиепідемічних правил, зокрема участі 
не більше ніж 10 осіб та забезпечення відстані між присутніми не менше ніж 
1,5 метра.

2. Рекомендувати Перещепинському відділенню поліції 
Новомосковського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області 
(ВАРЯНИЦЯ С.Р.), починаючи з 06.00 год. 25.04.2020 по 18.00 год. 27.04.2020:



1) забезпечити контроль за виконанням даного розпорядження;

2) обмежити в’їзд автомобілями до кладовищ на території 
Перещепинської міської ОТГ шляхом виставлення додаткових постів;

2) з метою унеможливлення скупчення людей біля кладовищ громади 
виставити додаткові піші наряди.

3. Керівникам підприємств, установ, організацій, а також підприємцям, 
що знаходяться на території Перещепинської міської ОТГ провести 
роз’яснювальну роботу серед своїх працівників щодо заборони відвідування 
кладовищ у поминальні дні в період карантину.

4. Виконуючим обов’язки старост старостинських округів міської ради: 
НЕЗДІЙМИНОЗІ О.М., ДЕМИДЕНКО О.А., НАПХАНЬКУ^ В.П., 
ВАСЕЦЬКОМУ І.М., провідному спеціалісту міської ради БАТУРІНІЙ В.О.:

- дане розпорядження міського голови довести до відома керівників 
підприємств, установ, організацій, підприємців, що знаходяться на території 
відповідного старостинського округу;

- розмістити копію розпорядження на інформаційних стендах, що 
знаходяться на території відповідного старостинського округу.

5. 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.

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

В.І. САВЄЛЬЄВ


