
УКРАЇНА

Р І Ш Е Н Н Я
виконавчого комітету Новомиргородської міської ради 

Кіровоградської області

від “ЗО” квітня 2020 року
м. Новомиргород

№48

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету Новомиргородської 
міської ради № 39 від 06 квітня 2020 року

Відповідно до статті 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, 
Закону України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 
благополуччя населення”, “Про заходи щодо попередження та зменшення 
вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення” та 
постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року № 239 “Про 
внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України”, від 16 березня 
2020 року № 215 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
від 11 березня 2020 року № 211”, 02 квітня 2020 року № 255 “Про внесення змін 
до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 № 211” з метою 
запобіганню розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну хворобу 
СОУГО-19, рішення №13 від 30 квітня 2020 року засідання районного штабу з 
ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного 
характеру місцевого рівня пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби та 
постанови Головного державного санітарного лікаря України № 14 від 
27.04.2020 року.

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Новомиргородської 
міської ради № 39 від 06 квітня 2020 року “Про посилення обмежувальних 
заходів щодо недопущення поширення гострої респіраторної хвороби СОУГО- 
19”:

п.4 викласти в новій редакції : “Поповенку В.В. директору
КП “Новомиргородський міський ринок”:



дозволити відновити роботу КП “ Новомиргородський міський ринок ”, 
який розташований в м.Новомиргород вулиця Поповкіна за умови виконання 
пунктів постанови № 14 від 27.04.2020 року та отримання дозволу на початок 
роботи від контролюючих органів, а саме Новомиргородського районного 
управління головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській 
обл., та Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в 
Кіровоградській обл.;

п.6 викласти в новій редакції: “Рекомендувати керівництву ринку 
райспоживтовариства, що розміщений у північній частині міста Новомиргород, 
відновити свою діяльність у відповідності до постанови № 14 від 27.042020 
року.

2. Міській раді оприлюднити дане рішення на офіційному сайті 
Новомиргородської міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.


