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ПЕРЕЩЕПИНСЬКА МІСЦЕВА КОМІСІЯ 
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
вул. Шевченко, 43, м. Перещепине, Новомосковський район, Дніпропетровська область, 51220, тел.9-14-09, факс(05693) 9-14-09,

E-mail: info@pereschepynske.otg.dp.gov.ua, кодЄДРПОУ 04338463

Протокол № S позачергового засідання

м. Перещепине «6^3» О ¥ 2020 року

Головував: голова місцевої комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій, Перещепинський міський голова САВЄЛЬЄВ 
Володимир Іванович.

Присутні: члени міської комісії;

1. Про запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, 
спричиненою коронавірусом, забезпечення санітарно-епідеміологічного 
благополуччя населення та режим роботи суб’єктів господарювання у 
період дії карантину на території Перещепинської міської ради.

СЛУХАЛИ: Про запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, 
спричиненою коронавірусом, забезпечення санітарно-епідеміологічного 
благополуччя населення та режим роботи суб’єктів господарювання у період дії 
карантину на території Перещепинської міської ради

ВИСТУПИЛИ:
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

ПОГОРІЛА Н.С.;

ВИРІШИЛИ:
1. Суб’єктам господарювання,

що знаходяться на території 
Перещепинської ОТГ

1.1. На період дії карантину, запровадити режим роботи з розрахунку 
один відвідувач на 10 кв. метрів площі залу, за умови дотримання 
дистанції між ними не менш як 1,5 метра із встановленням спеціальних
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позначок, а також дотримання інших санітарних та протиепідемічних 
заходів, а саме:

1) у сфері торгівлі:
- продуктами харчування;
- пальним;
- деталями та приладдям для транспортних засобів та 

сільськогосподарської техніки;
- ' засобами гігієни;
- лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
- технічними та іншими засобами реабілітації;
- ветеринарними препаратами;
- кормами;
- пестицидами та агрохімікатами;
- насінням і садівним матеріалом; .
- добовим молодняком свійської птиці;
- засобами зв’язку та телекомунікацій, в тому числі мобільними 

телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками та іншими 
товарами, що відтворюють та передають інформацію,
в спеціалізованих магазинах, які обов’язково повинні мати прямі 
контракти з операторами зв’язку, „

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

2) провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності 
фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, 
а також медичної практики, діяльності з виготовлення технічних та інших 
засобів реабілітації, ветеринарної практики, діяльності автозаправних 
комплексів, діяльності з продажу, надання в оренду, технічного обслуговування 
та ремонту транспортних засобів, періодичних випробувань автотранспортних 
засобів на предмет дорожньої безпеки, сертифікації транспортних засобів, їх 
частин та обладнання, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових 
операцій, діяльності з підключення споживачів до Інтернету, поповнення 
рахунків мобільного зв’язку, сплати комунальних послуг та послуг доступу 
до Інтернету, ремонту офісної та комп’ютерної техніки, устаткування, 
приладдя, побутових . виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів 
поштового зв’язку, кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, 



за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та 
відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або 
захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також 
дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;

3) торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського 
харчування із застосуванням адресної доставки замовлень, за умови 
забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та відвідувачів 
засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними 
масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання 
відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

Термін: на період карантину

2. Про посилення карантинних заходів на території Перещепинської ОТГ.
2.1. 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. ,

Термін: з 6 до 24 квітня 2020 р

3. Т.в.о. начальника Перещепинського ВП

Новомосковського ВП ГУНП

в Дніпропетровській області

ВАРЯНИЦІ С.Р.

3.1. забезпечити охорону публічної (громадської) безпеки та порядку на 
території Перещепинської міської ОТГ

Термін: на період карантину

4. Прозаиоди щодпзапабігання татидтидіїпожежамуррдрюдних
екосистемах Перещепинської ОТГ у 2020 році.

4.1. Заборонити відвідування населенням лісів і вїздів до них (крім 
транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів, за винятком 
тих, що використовуються з лісогосподарською метою, у період пожежної 
небезпеки.
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5. Координацію роботи щодо виконання рішення , місцевої комісії 
покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради ПОГОРІЛУ Н.С., контроль залишаю за собою.

Г олова місцевої кой&ІЇ

Секретар місцевої комі

В.І. САВЄЛЬЄВ

А.К. ОВЕЧКО


