
 

 
 

У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 17 квітня 2020 року           № 169 

м. Мала Виска 
 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

від 27.03.2020 року № 141 «Про запобігання поширенню 

на території Маловисківської міської ОТГ коронавірусу 

COVID-19» 

 

Керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення»,  на виконання постанови Головного 

державного санітарного лікаря України від 13 квітня 2020 року № 9 «Про 

визнання такою, що втратила чинність, постанова Головного державного 

санітарного лікаря України від 30 березня 2020 року № 5», розпорядження 

керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 14 квітня 2020 

року № 14 «Про протидію поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в 

місцях торгівлі», протоколу позачергового засідання постійної міської  

комісії ТЕБ та НС виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 17 

квітня 2020 року № 5, у звязку з наявними фактами порушення 

протиепідемічних заходів при здійсненні торгівлі на міському ринку та при 

дрібнороздрібній торгівлі з лотків по території ОТГ, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,- 

 

                                                            ВИРІШИВ: 

 

1. Підпункт 1.3 викласти в такій редакції: 

« До 24 квітня 2020 року заборонити : 

- роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання 

відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, 

кафе, тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів 

розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури; 

-роботу КП «Міський ринок» та м'ясо-молочного критого павільйону в 

термін з 14 години 18 квітня 2020 року; 

- Маловисківському районному управлінню Головного управління 

Держпродспоживслужби в області видачу ветеринарних довідок про 

забій тварин для реалізації продукції в м'ясо-молочному критому 

павільйоні на території КП «Міський ринок»; 



- проведення богослужінь та освячень пасхальних  кошиків в 

приміщеннях Храмів та прилеглих до них територій. Рекомендувати 

священнослужителям освячувати пасхальні кошики при кожному 

подвір”ї,  при цьому  господарі мають знаходитись на безпечній відстані 

1.5-2.0 метрів від особи, яка проводить обряд; 

 крім: 

-  торгівлі продуктами харчування в магазинах, пальним, засобами 

гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, 

ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та 

агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом, засобами зв’язку за 

умови забезпечення відповідного персоналу засобами 

індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних 

та протиепідемічних заходів; 

-  провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної 

практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних 

комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту 

транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів 

розрахункових операцій, діяльності з ремонту комп’ютерів, 

побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів 

поштового зв’язку, магазинів ритуальних послуг за умови 

забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального 

захисту, а також дотримання відповідних санітарних та 

протиепідемічних заходів; 

-  торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського 

харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови 

забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального 

захисту, а також дотримання відповідних санітарних та 

протиепідемічних заходів; 

-     інших закладів, робота яких дозволена згідно з вимогами постанови 

Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання 

поширенню на території України коронавірусу COVID-19» (зі 

змінами); 

2. Відповідальність за дотриманням профілактичних та 

протиепідемічних заходів із запобігання гострої респіраторної хвороби,  

спричиненої коронавірусом COVID-19, покласти на керівників закладів та 

об’єктів торгівлі, яким дозволено працювати.  

3. Рекомендувати Маловисківському відділу поліції Головного 

управління Національної поліції України в Кіровоградській області, 

Маловисківське районне управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Кіровоградській області посилити роботу щодо 

дотримання на території Маловисківської міської ОТГ вимог даного рішення 

та Постанови КМУ № 211  від 11.03.2020 року «Про запобігання поширенню 

на території України корона вірусу COVID-19», зі змінами.  

4. На всіх об’єктах (приміщеннях), що залишаються працювати в період 

карантину забезпечити проведення: 



- вологого прибирання не рідше 3 разів на добу (підлога, санітарно-

технічне обладнання, поручні, дверні ручки, інші контактні поверхні, візки, 

корзини, касові транспортери, тощо), у тому числі і по закінченню робочого 

дня з застосуванням зареєстрованих в Україні дезінфікуючих засобів; 

- режиму провітрювання з можливим використанням установок для 

знезараження повітря, які можуть працювати в присутності людей 

(рециркуляторів) або за їх відсутності бактерицидних ламп тощо. 

5. У разі загострення епідситуації, в період Пасхальних свят, на 

території Маловисківської міської ОТГ Кіровоградської області робота 

суб’єктів господарювання передбачена даним рішенням виконавчого  

комітету Маловисківської міської ради призупиняється.  

6. Всі інші пункти та підпункти рішення від 27.03.2020 року № 141 

залишити без змін. 

7. Загальному відділу Маловисківської міської ради забезпечити 

оприлюднення даного рішення в засобах масової інформації. 

8. Рішення набирає чинності з моменту його підписання, 17 квітня 2020 

року. 

        9. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                               Ю.ГУЛЬДАС 


