
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

від __16.04.2020___№ _211рг__ 
м. Покровськ 

  

Про тимчасову заборону  

роботи ринків м.Покровська,  

м.Родинське, смт Шевченко 

 
З метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, ліквідації та подолання наслідків медико-

біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня, у 

зв’язку з виниклою необхідністю, враховуючи лист голови Донецької обласної 

державної адміністрації Донецької обласної військово-цивільної адміністрації 

Кириленко П.О. від 25.03.2020 №0.1/16-1801/4-20, постанову Головного 

державного санітарного лікаря України Ляшко В.К. від 30.03.2020 №5, постанову 

Головного державного санітарного лікаря України Ляшко В.К. від 13.04.2020 №9, 

постанову Головного державного санітарного лікаря Донецької області від 

15.04.2020 №3, розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації Донецької області від 15.04.2020 №12, постанову Кабінету Міністрів 

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

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2» (зі змінами та доповненнями), керуючись статтями 42, 59, 73 Закону 

України від 21.05.1997р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»,- 

 

1. Тимчасово заборонити роботу продовольчих та непродовольчих ринків міста 

Покровська з 00 години 01 хвилини 18.04.2020 року та до закінчення періоду 

карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України.  

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 5 розпорядження міського голови від 27.03.2020 №180рг з урахуванням 

змін, внесених розпорядженням міського голови від 03.04.2020 №197рг, визнати 

таким, що втратив чинність. 

4. Контроль щодо виконання цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

В.п.міського голови       І.Сущенко 

 

 



АРКУШ 

погодження до проекту  

розпорядження міського голови 

 

Про тимчасову заборону  

роботи ринків м.Покровська,  

м.Родинське, смт Шевченко 

 

 

Проект розпорядження розроблено: відділом  з організаційної роботи міської ради 

 

Начальник відділу       Ж.Крамарова 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

Заступник міського голови     В.Кірієнко 

 

 

Керуючий справами     

виконкому міської ради      А.Жук                                                

 

 

Начальник відділу юридичного  

забезпечення діяльності міської  

ради та її виконавчих органів     І.Телесова 

 

 

Начальник відділу з питань діловодства,  

контролю та роботи зі зверненнями громадян  Г.Борисова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


