
 
 

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 27 березня 2020 року           № 141 

м. Мала Виска 
 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

від 18.03.2020 року № 140 «Про запобігання поширенню 

на території Маловисківської міської ОТГ коронавірусу 

COVID-19» 

 

Керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 

№ 239 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», 

враховуючи запровадження Кабінетом Міністрів України 25.03.2020 

надзвичайної ситуації на всій території України та продовження карантину 

до 24.04.2020, розпорядження голови Кіровоградської обласної державної 

адміністрації від 12.03.2020 № 219-р «Про запобігання поширенню на 

території області коронавірусу COVID-19», розглянувши звернення 

мешканців та підприємців м.Мала Виска, враховуючи підвищення цін на 

продовольчі товари в торговельній мережі по території Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади, з метою уникнення напруги в 

суспільстві та негативного впливу на стан продовольчого забезпечення 

населення Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади, 

наповнення ринку продовольчими товарами та зниження цін, виконавчий 

комітет Маловисківської міської ради,- 

 

                                                            ВИРІШИВ: 

 

1. У пункті 1 слова «до 3 квітня 2020 року» замінити словами «до 24 

 квітня 2020 року». 

2. 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, крім: 

-  торгівлі продуктами харчування, 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; 

-  роздрібну торгівлю на міському ринку і тимчасових майданчиках для 

торгівлі продуктами харчування, насіннєвим, посадковим матеріалом, 

засобами захисту рослин за умови: забезпечення дотримання 

торгуючими протиепідемічних заходів та торгівлі у засобах 

індивідуального захисту; дотримання вимог щодо недопущення 

скупчення Покупців та дотримання дистанції між ними не менш як 

1,5 метрів; реалізації упакованих товарів. 

-   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); 

3. Підпункт 1.4. вважати таким, що втратив чинність. 

4. 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.  

5. Рекомендувати Маловисківському відділу поліції Головного 

управління Національної поліції України в Кіровоградській області, 

Маловисківське районне управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Кіровоградській області посилити роботу та 

вжити термінові заходи щодо ліквідації стихійних та незаконних перевезень 

усіма видами автотранспорту на замовлення і таксі.   

6. 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. 

7. У разі загострення епідситуації на території Кіровоградської області 

робота суб’єктів господарювання передбачена даним рішенням виконавчого  

комітету Маловисківської міської ради призупиняється (з можливістю 

продовження).  

8. Всі інші пункти та підпункти рішення від 18.03.2020 року № 140 

залишити без змін. 

7. Загальному відділу Маловисківської міської ради забезпечити 

оприлюднення даного рішення в засобах масової інформації. 

        8. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                               Ю.ГУЛЬДАС 


