
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

від __20.03.2020____№ __168рг___ 
м. Покровськ 

  

 

Про посилення заходів з попередження  

розповсюдження захворювання на гостру  

респіраторну інфекцію, спричинену  

коронавірусом COVID-19  пов’язаних з  

перевезенням пасажирів 

 

З метою посилення заходів з попередження розповсюдження захворювання на 

гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19, відповідно до ст.29 

Закону України від 06.04.2020 №1645- III «Про захист населення від інфекційних хвороб», 

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», 

враховуючи розпорядження Покровського міського голови від 11 березня 2020 року 

№144рг «Про проведення профілактичних заходів щодо коронавірусу COVID-19» та від 

16.03.2020 №156 рг «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», а також  протокол засідання тимчасової міської 

протиепідемічної комісії з питань запобігання занесенню і поширенню випадків гострої 

респіраторної   хвороби,  спричиненої  коронавірусом COVID-19 від 19 березня 2020 року  

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

місцеве самоврядування в Україні»,  

 

1. Заборонити  з  00.01 20 березня  2020 року перевезення  пасажирів  в  автобусах,   

які виконують регулярні пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах в 

режимі маршрутного таксі до особливого розпорядження міського голови та скасування 

обмежувальних заходів. 

2. 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. 

3.Пункт 2 розпорядження міського голови від 18.03.2020  №  160рг  «Про внесення 

змін   до    розпорядження     міського   голови від 16.03.2020 №156 рг» визнати таким, що 

втратило чинність. 

4. Контроль щодо виконання цього розпорядження залишаю за собою. 

 

В.п.міського  голови         І.Сущенко 


