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Перещепинського міського голови

08.05.2020 • №92

Про додаткові обмежувальні заходи на території 
Перещепинської міської ОТГ, спрямовані на запобігання 
розповсюдженню коронавірусу, у період вихідних 
та святкових днів, присвячених Дню перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні, 09-11 травня 2020року

На виконання протоколу позачергового засідання Дніпропетровської 
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій від 06.05.2020 №26, протоколу позачергового засідання
Новомосковської районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій від 07.05.2020 №21, 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), відповідно 
до протоколу Перещепинської місцевої комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 08.05.2020 № 11, з метою 
запобігання виникненню і поширенню коронавірусу на території 
Перещепинської міської ОТГ:

1. Заборонити на території Перещепинської міської ОТГ у період 
вихідних та святкових днів, присвячених Дню перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні, 09-11 травня 2020 року 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, індивідуальних 



тренувальних занять (біг, хода, їзда на велосипеді, рух на активних візках 
спортсменів з інвалідністю) спортсменів штатних команд національних 
збірних команд України з олімпійських, не олімпійських, національних видів 
спорту та видів спорту з інвалідністю, за умови забезпечення учасників 
засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними 
масками, у тому числі виготовлення самостійно, а також дотримання 
відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

2. Мешканцям Перещепинської міської ОТГ дотримуватися санітарно- 
гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм у вихідні та святкові 
дні 09-11 травня 2020 року.

3. Начальнику Перещепинського відділення поліції Новомосковського 
ВП ГУНП у Дніпропетровській області ВАРЯНИЦІ С.Р. забезпечити 
громадську безпеку і порядок на території Перещепинської міської ОТГ у 
вихідні та святкові дні 09-11 травня 2020 року.«

4. 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.

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.

В.І. САВЄЛЬЄВ


