
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
М.ВIЛЬНОГIРСЬК

МIСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08 травня 2020 року м.Вiльногiрськ м р - 86/0iз-20

Про внесення змiн до розпорядження
мiського голови вiд 12.03.2020р. Ns Р-4710/З-20

Керуючись Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 04 травня 2020
року, якою внесено змiни до Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни Bi71

11 березня 2020 року J\! 2l1 <Про запобiгання поширенню на територi'[
Украiни гостроi pecпipaтopнoi хвороби COVID-19, спричиненоi KopoнaBipycoNt
SARS-CoV-2> (зi змiнами), Законом Украiни <Про мiсцеве самоврядування в
YKpaiHi> та вiдповiдно до протоколу Вiльногiрськоi MicbKoT Koмicii з питанI>
ТЕБ та НС вiд 08.05.2020р. JФ 23,

ВВАЖАЮ ЗАНЕОБХIДШ:

1. Внести змiни до розпорядження мiського голови вiд 12.03.2020р.
Ns Р-47l0lЗ-20 <<Про запобiгання поширенню на територii м.Вiльногiрсьr.l
гостроi респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-
СоV-2> (зi змiнами), а саме:

- у пунктi 1 та 2 вищезазначеного розпорядження слова i цифри <до 1l
травня 2020 року> заплiнити словами та цифрами <до 22 травня 2020 року>;

- пiдпункти 2.5 та2.6 виключити;

- пiдпункт 2.7 викласти у новiй редакцii:
<2.7 проведення Bcix масових (культурних, розважальних, спортивних,

соцiальних, релiгiйних, рекламних та iнших) заходiв, KpiM заходiв, ,.Ьб*iд"rr,
для забезпечення роботи органiв державноi влади та органiв мiсцевогсr
самоврядування, iндивiдуаJIьних тренув:rльних занять (бiг, хода, iзда на
велосипедi, фiгурне катання, рух на активних вiзках спортсменiв :l
iнвалiднiстю), навчально-тренуваJIьних зборiв спортсменiв нацiональних
збiрних команд Украiни з олiмпiйських, неолiмпiйських, нацiональних видiв
спортУ та видiВ спортУ осiб з iнвалiднiстю за умови забезпечення учасникirlзасобами iндивiдуального захисту, зокрема респiраторами або захиснимиt
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масками, у тому числi виготовленими самостiйно, а також дотримання
вiдповiдних санiтарних та протиепiдемiчних заходiв;'';

- у пiдпунктi 2.8:

в абзацi першому слова "торговельного i побутового обслуговування
населення," виключити;

абзац другий викласти в такiй редакцii:
((- торговельного (виключно в магазинах, зокрема магазинах, щ()

розташованi у торговельно-розважаJIьних центрах) i побутовогсl
обслуговування населення за умови забезпечення персон€rлу (зокрема захис1]
обличчя, очей, рук) та вiдвiдувачiв засобами iндивiдуально.о захrсту, зокремеt
респiраторами або захисними масками, у тому числi виготовленими aurо"riйпо,
перебування у примiщеннi не бiльше одного вiдвiдувача на 10 кв. MeTpiTl
торговельноi площi, а також дотримання iнших санiтарних та протиепiдемiчниrl
заходiв;";

в абзацi третьому слова "(зокрема захист обличчя та очей)" замiнитиt
словами "(зокрема захист обличчя, очей, рук)>;

абзац четвертий викласти в такiй редакцii:
<- дiяльностi з надання trослуг громадського харчування на вiдкритих,

(лiтнiх) майданчиках просто неба за умови забезпеч.r""- дотримання вiдстанi
не менш як 1,5 метра мiж мiсцями для сидiння за сусiднiми столами та,

розмiщенrrя не бiльш як двох клiснтiв за одним столом (без урахування дiтей
BiKoM до 14 poKiB), дiяльностi з надання зазначених no"nyi- iз здiйсненням
адресноi доставки замовлень та замовлень на винос за умови, що суб'ект
господарювання, який проводить таку дiяльнiсть, е оператором ринку харчових
продуктiв вiдповiдно до Закону УкраiЪи "Про ocHoBHi принципи та вимоги до
безпечностi та якостi харчових продуктiв", та за умови .iб.зп.".r"" персон.rлу
засобами iндивiдуального захисту (зокрема захист обличчя, очей, рук) i
перебування вiдвiдувачiв, KpiM часу приймання iжi, у засобах iндивiдуального
захисту, зокрема респiраторах або захисних масках, у тому числi виготовлених
самостiйно, а також дотримання вiдповiдних санiтарних та протиепiдемiчних
заходiв;>;

доповнити пiдпункт абзацами такого змiсту:
((- дiяльностi тtiдприсмств, установ, органiзацiй, якi забезпечують

проведення навчaйьно-тренувального процесу спортсменiв нацiональних
збiрниХ команД УкраiнИ з олiмпiйських, неолiмпiйських, нацiонапьних видiв

видiв осiбспорту та видlв спорту осiб з iнвалiднiстю, спортсменiв командних iгрових
видiв спорту професiйних спортивIrих клубiв, за умови забезпечення осiб
засобами iндивiдуального захисту, зокрема респiраторами або захисними
масками, у томУ числi виготовленими самостiйно, перебування в примiщеннi небiльш як однiеi особи на l0 кв. MeTpiB площi,

заходiв;санlтарних та протиепiдемiчних
а також дотримання iнших



- дlяльностl пlдпри€мств, якl працюють у галузi засобiв масовоi iнформацii,
зокрема точок продажу преси, друкарень, редакцiй, логiстичних пiдприсмств 1lсферi доставки паперу та друкованих видань, а також телерадiоорганiзацiЙ,
афiлiйованих з ними органiзачiй, якi забезпечують ix повноцiннt:
функцiонуваНня, зокрема виробництво контенту, а також iнших суб'ск,гiв 1l
сферi масовоТ iнформацiI, якi забезпечують роботу засобiв MacoBoi iнформацii
та доставкУ контентУ до телеглядача (провайдерiв програмноi послуги,
операторiв телекомунiкацiй, що забезпечують розповсюдження сигн.rл)/
телебачення та радiомовлення), iнших виробникiв аудiовiзуального KoH,l,eHTy;

- здiйснення журна.пiстами та iншими працiвниками засобiв масово_i
iнформацii телевiзiйноi зйомки, виробництва телевiзiйного продукту, iншоii
журналiстськоi дiяльностi, зокрема на вулицях населених пунктiв, },
примiщеннях пiдприемств, установ, органiзачiй, органiв державноi влади тощо'
за умови обмеження кiлькостi осiб, задiяних для виробництва телевiзiйногсl
продукту в одному мiсцi, не бiльше 50 осiб, обмеження достуIlу до мiсця,
зйомкИ (знiма.пьногО майданчика) cTopoHHix осiб та забезпечення ycix задiяних.
осiб засобами iндивiдуального захисту, зокрема респiраторами udo за*rсниr"
масками, у тому числi виготовленими самостiйно, а також дотримання
вiдповiдних санiтарних та протиепiдемiчних заходiв;

- роботи суб'ектiв господарювання, пов'язаноi з виробництвом
аулiовiзуальних TBopiB, зокрема здiйснення KiHo- та вiдеозйомки на вiдкритому
повiтрi, у транспортних засобах, житлових будинках, слорудах, примiщеннях (у
тому числi примiщеннях, призначених для зйомки фiовiзушrьних TBopiB
(:ryoii, павiльЙони), за умови обмеження кiлькостi осiб, якi здiЙснюють KiHo- та
вiдеозйомкУ в одномУ мiсцi, не бiльше 50 осiб, обмеження доступу до мiсця
зйомки (знiмального майданчика) cTopoHHix осiб та зчбез.r"ч"пr" усьогоперсон€lJIу, зЕIлr{еного до виробництва аудiовiзуального твору, засобами
iндивiдуального захисту, зокрема респiраторами або захисн"rr- ,u.nu*r, утому числi виготовленими самостiйно, а також дотримання iнших санiтарних та
протиепiдемiчних заходiв;

- проведення у концертних органiзацiях, художнiх (мистецьких)
колективах за рiшенням органiв управлiння репетицiЙ, ,p."y"u", та iнших
заходiв, якi не передбачають одночасного зiбрання великоi кiлькостi осiб (ло 50
осiб), без глядачiв за умови забезпечення учасникiв засобами iндивiдуа.lIыlого
захисту, зокрема респiраторами або захисними масками, у тому числiвиготовленими самостiйно, а також дотримання вiдповiдних 

'санiтарних 
тапротиепiдемiчних заходiв з урахуванням можливостi доiЪду працiвникiв дозакладу;

- дiяльностi адвокатiв, HoTapiyciB, аудиторiв та психологiв;>;

- пункт 8 викласти у такiй редакцii:



- надання медично1 допомоги
новонародженим;

4
(8. На перiоД карантинУ забороняетьСя закладаМ охоронИ ЗДОров'я

проведенЕя планових заходiв з госпiталiзацii та планових операцiй, KpiM:

- надання медичноi допомоги на територii м.вiльногiрськ, в яки>i
заповненiсть лiжок У закладах охорони здоров'я, визначених для госпiталiзацi]i
пацiснтiВ з пiдтвердженим випадком COVID-l9, становить менш як 5()
вlдсоткlв;

- надання медичнот допомоги внаслiдок ускладненого перебiгу вагiтностi TzL
пологiв;

вагlтним, родiллям, породiллям.

- надання палiативноi медичнот допомоги у стацiонарних умовах;
- надання стоматологiчноi допомоги;

- проведення iнших невiдкладних i термiнових заходiв з госпiталiзацii та
планових операцiй, якщо внаслiДок ix перенесення (вiдтермiнування) icHye
значний ризик для життя.

Пацiенти, яким надасться медична допомога у
планових заходiв з госпiталiзацii або плановою
обов'язковому тестуванню на наявнiсть KopoHoBipycy
полiмеразноi ланцюговоi реакцii,>,

2. У зв'язку з цим пункти восьмий - сiмнадцятий вважати вiдповiдно
пунктика дев'ятим - вiсiмнадцятим.

3. .Щане розrrорядження набирае чинностi з 12 травня 2020 року.

4. Координацiю роботи по виконанню даного розпорядження покласти накеруючого справами виконавчого KoMiTeTy Вiльногiрськоi MicbKoi ради{нiпропетровськоi областi, контроль - r-".й за собою.

мiський голова

зв'язку з проведенням
операцiсю, пiдлягають
SARS-CoV-2 методом

В.П.Василенко


