
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА 
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ПЕРЕЩЕПИНСЬКА МІСЬКА РАДА
НОВОМОСКОВСЬКОМ району ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Перещепинського міського голови

19.03.2020 №55

Про внесення змін до розпорядження міського голови
від 16.03.2020 №48 «Про тимчасове зупинення роботи об’єктів 
загального користування, розташованих на території Перещепинсько'ї 
міської ОТГ, з метою попередження розповсюдження 
захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, 
спричинену коронавірусом COVID-19»

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Указу Президента України від 13.03.2020 № 87/2020 «Про рішення 
Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року «Про 
невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS- 
CoV-2», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про 
запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», 
постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 №215 «Про внесення 
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 №211», 
розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
від 11.03.2020 №Р-185/0/3-20 «Про запобігання поширенню коронавірусу 
COVID-19 на території Дніпропетровської області», на виконання Протоколу 
засідання міської комісії з питань зниження ризику інфікування та 
попередження розповсюдження гострої респіраторної інфекції, спричиненої 
коронавірусом COVID-19, від 15 березня 2020 року, з метою попередження 
розповсюдження на території Перещепинської міської ОТГ захворюваності на 
гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19:

1. Внести зміни в пункт 1 розпорядження міського голови від 16.03.2020 
№ 48 «Про тимчасове зупинення роботи об’єктів загального користування, 
розташованих на території Перещепинської міської ОТГ, з метою



 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну 
інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19», виклавши його в новій 
редакції, а саме:

«1.317 березня по 03 квітня 2020 року з 00.00 год. тимчасово зупинити 
роботу таких об'єктів загального користування незалежно від форми власності 
та підпорядкування, розташованих на території Перещепинської міської ОТГ:
• усіх магазинів, крім:

- продуктових;
- магазинів, що здійснюють реалізацію предметів особистої гігієни, 
побутової хімії*;

- аптек;
- ветеринарних аптек;
-АЗС;

• торговельних центрів;
• будівельних, продуктових ринків;
• ресторанів, закладів громадського харчування (серед іншого у мотелях), 
барів, клубів, кафе, дискотек, пабів;

• клубних закладів, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів;
• дитячих майданчиків, у тому числі спортивних;
• тренажерних залів, спортивних майданчиків та стадіонів».

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

Міський голова
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