
 

 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

від __16.03.2020__ № ___156рг__ 
       м. Покровськ 

  

 

 

Про тимчасове зупинення роботи об’єктів загального користування, розташованих у 

містах Покровськ, Родинське, смт Шевченко, з метою попередження розповсюдження 

захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19 

 

 

З метою запобігання поширенню на території міста коронавірусу COVID-19, 

відповідно до ст.29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» 

№1645- III від 06.04.2020, Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року 

№ 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», від 

16 березня 2020 року № 215 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України 

коронавірусу COVID-19», розпорядження Покровського міського голови від 11 березня 

2020 року №144рг «Про проведення профілактичних заходів щодо коронавірусу COVID-

19», керуючись статтями 42, 59, 73 Закону України від 21.05.1997р.  № 280/97-ВР «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

 1. З 17 березня 2020 року заборонити роботу дошкільних навчальних закладів та 

закладів позашкільної освіти Покровської міської ради до особливого розпорядження 

міського голови. 

 

 2. 17 березня 2020 року з 00.00 тимчасово зупинити роботу таких об’єктів 

загального користування незалежно від форми власності та підпорядкування, 

розташованих у містах Покровськ, Родинське, смт Шевченко, до особливого 

розпорядження міського голови та скасування обмежувальних заходів: 

 2.1. музею, бібліотек та інших культурних та розважальних закладів; 

 2.2. дитячих розважальних центрів та клубів, майданчиків; 

 2.3. фітнес клубів, тренажерних залів, спортивних майданчиків та стадіонів; 

 2.4. усіх магазинів, ринків, крім продуктових та аптек; 

 2.5. ресторанів, закладів громадського харчування, кафе; 

 2.6. місцевим органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам 

місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям забезпечити 

організацію позмінної роботи працівників, а за технічної можливості – також роботи в 

режимі реального часу через Інтернет». 
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 3. Заборонити з 18 березня 2020 року по 3 квітня 2020 року перевезення більше 10  

пасажирів одночасно в автобусах, які виконують регулярні пасажирські перевезення на 

міських маршрутах.  

 

 4. Заборонити торгівлю непродовольчими товарами до особливого розпорядження 

міського голови 

 

 5. Попередити керівників закладів, установ, організацій незалежно від форм 

власності та підпорядкування, а також інших суб’єктів підприємницької діяльності про 

персональну відповідальність за невиконання цього розпорядження згідно з чинним 

законодавством України. 

 

 6. Доручити заступникам міського голови забезпечити оперативне інформування 

підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, 

які належать до сфери їх компетенції згідно з розподілом обов’язків. 

 

 7. Доручити відділу з питань інформаційної та внутрішньої політики міської ради 

(Прозоров) забезпечити широке анонсування та висвітлення інформації про тимчасове 

зупинення роботи об’єктів загального користування, у містах Покровськ, Родинське, смт 

Шевченко, з метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру 

респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19. 

 

8. Контроль щодо виконання цього розпорядження залишаю за собою. 

  

 

 

В.п.міського  голови        А.Луганський 

 

 

 


