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Про внесення змін до розпорядження міського голови 
від 26.03.2020 № 60 «Про режим роботи суб’єктів 
господарювання у період дії карантину - 
на території Перещепинської міської ради»

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 04.05.2020 № 343 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету 
Міністрів України», розпорядженням Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації від 08.2020 №Р-299/0/3-20 «Про продовження карантину на 
території Дніпропетровської області», 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. Внести зміни до пункту 1 розпорядження міського голови від 
26.03.2020 № 60 «Про режим роботи суб’єктів господарювання у період дії 
карантину на території Перещепинської міської ради», зі змінами, внесеними 
розпорядженням міського голови від 03.04.2020 №67/1, виклавши його в новій 
редакції:

«1. Суб’єктам господарювання - торговельного (виключно в магазинах) і 
побутового обслуговування населення, що знаходяться на території 
Перещепинської міської ОТГ, з 26 березня 2020 року по 22 травня 2020 року, 



на період дії карантину, дозволити здійснювати господарську діяльність за 
умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя, очей, рук) та 
відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або 
захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, перебування у 
приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі, 
а також дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів.

Суб’єктам господарювання з надання послуг громадського харчування на 
відкритих (літніх) майданчиках просто неба дозволити здійснювати 
господарську діяльність за умови забезпечення дотримання відстані не менш 
як 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не 
більш як двох клієнтів за одним столом (без урахування дітей віком до 14 
років), діяльності з надання зазначених послуг із здійсненням адресної 
доставки замовлень та замовлень на винос за умови, що суб’єкт 
господарювання, який проводить таку діяльність, є оператором ринку 
харчових продуктів відповідно до Закону України “Про основні принципи та 
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”, та за умови забезпечення 
персоналу засобами індивідуального захисту (зокрема захист обличчя, очей, 
рук) і перебування відвідувачів, крім часу приймання їжі, у засобах 
індивідуального захисту, зокрема респіраторах або захисних масках, у тому 
числі виготовлених самостійно, а також дотримання відповідних санітарних 
та протиепідемічних заходів.”.

Суб’єктам господарювання з надання стоматологічної допомоги 
дозволити здійснювати господарську діяльність.».

2. 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.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ПОГОРІЛУ Н.С.
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