
КЕРІВНИК РОБІТ 

З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ 

НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ 

В МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ, ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ ПОШИРЕННЯМ 

КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19) 
___________________________________________________________________________ 

 

                  РОЗПОРЯДЖЕННЯ            
15 квітня 2020 року                                                                                   № 4                                                                                             
 

Про роботу ринків 
 

 

На виконання розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків 

медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального 

рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)                     

від 14 квітня 2020 року № 14 «Про протидії поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19) в місцях торгівлі» 
 

1. Взяти до відома та відповідного реагування розпорядження 

Керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної 

ситуації природного характеру регіонального рівня, пов’язаної з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19) від 14.04.2020 р. № 14 “Про протидії 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в місцях торгівлі. 

 

2.  Довести суб’єктам господарювання про заборону здійснення 

роздрібного продажу товарів з лотків і на ринках (продовольчих, 

непродовольчих та змішаних), що розташовані на території міста починаючи з                                    

16 квітня 2020 року до особливого розпорядження відповідного органу. 
 

3. Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській 

області: 
1) забезпечити в межах компетенції контроль за виконанням вимог 

Головного державного санітарного лікаря України щодо заборони здійснення 

торгівлі на ринках міста; 
2) посилити патрулювання ринків та місць роздрібної торгівлі; 

     3)  забезпечити охорону публічної (громадської) безпеки і порядку в 

місцях проведення релігійних заходів, присвячених святкуванню Великодня, 

супроводження цих заходів, фіксувати факти порушення карантинних заходів. 
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4. Відділу з питань внутрішньої політики міської ради:  
1) проінформувати  керівників релігійних громад, щодо  вимог Уряду 

щодо дотримання карантинних заходів під час Великодніх свят та 

поминальних днів; 
     2) посилити взаємодію з Національною поліцією та відпрацювати 

алгоритм спільних дій по супроводженню великодніх свят, забезпечити обмін 

інформацією щодо проведення богослужінь 19 квітня 2020 року. 
 

      5.  Кропивницькому міськрайонному відділу УДСНС України у 

Кіровоградській області: 
     1) в день Великодня, посилити контроль за дотриманням 

протипожежного режиму; 
2) вжити дієвих заходів щодо усунення виявлених порушень правил 

пожежної безпеки, які зазначені у приписах органів державного нагляду у 

сфері пожежної та техногенної безпеки, та проведення цільових інструктажів з 

питань пожежної безпеки. 
 

6. Відділу по роботі із засобами масової інформації міської ради 

ініціювати проведення у засобах масової інформації роз’яснювальної роботи 

щодо недопущення масового скупчення людей під час релігійних обрядів та 

необхідності дотримання ініціативи керівництва держави "Великдень вдома", 

а також відвідуванні кладовищ у поминальні дні . 
 

7. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 
 

 

 

Керівник робіт з ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації                                        Олександр МОСІН 
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