
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від 02 червня 2020 року         № 73 

 

 

Про внесення змін до 

розпорядження міського голови 

від  12 березня 2020 року № 35 

«Про обмеження проведення 

масових заходів» 

 

 

 

 Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня                     

2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення 

протиепідемічних заходів», з метою мінімізації поширення вірусу внести зміни 

до розпорядження міського голови від 12 березня 2020 року № 35                           

«Про обмеження проведення масових заходів», а саме у пунктах 1, 2                     

дату «03 квітня 2020 року» замінити на «22 червня 2020 року». 

 

 

 

Міський голова                Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тетяна Бреус 35 83 66 



     

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від 12 березня 2020 року                 № 35 

 

 

Про обмеження проведення 

масових заходів 
 

Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на виконання доручення Прем’єр – міністра України від 02 березня                   

2020 року № 8438/1/1-20 до листа Голови Служби безпеки України від                        

24 лютого 2020 року № 99/76 про мінімізацію ризиків поширення коронавірусу 

в Україні, розпорядження голови Кіровоградської обласної державної 

адміністрації від 06 березня 2020 року № 211 – р, постанови Кабінету Міністрів 

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

території України коронавірусу COVID - 19», зважаючи на актуальність 

погіршення епідеміологічної ситуації в Україні, з метою мінімізації поширення 

вірусу: 
 

1. Обмежити проведення масових заходів на території міста 

Кропивницького на період з 12 березня по 03 квітня 2020 року. 

 

2. Призупинити проведення прийомів з особистих питань громадян 

керівництвом Міської ради міста Кропивницького з 12 березня по 03 квітня 

2020 року. 

 

3. Керівникам виконавчих органів забезпечити дотримання санітарно-

епідемічних правил профілактики інфекції. 

 

4. Директору КП «Управління будинками Міської ради міста 

Кропивницького» усі приміщення міської ради утримувати в чистоті, 

здійснювати вологе прибирання приміщень, обробляти підлогу, меблі, 

обладнання, підвіконня, двері не менше двох разів на добу за допомогою 

миючих дезінфікуючих засобів. 

 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                   

Н. Дзюбу. 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради   Олександр МОСІН 

 

 
Анна Назарець 22 25 33           


