
УКРАЇНА

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

Кіровоградської області

від “02” липня 2020 року №65
м. Новомиргород

Про обмеження роботи закладів 
громадського харчування та закладів 
розважальної діяльності

З метою дотримання протиепідемічних заходів та запобігання 
поширенню коронавірусної інфекції серед населення на території міської ради 
та керуючись до статтею 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, Законом України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, 
постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 “Про 
запобіганню поширення на території України коронавірусної хвороби СОУГО- 
19, спричиненої коронавірусом 8АК8-Соу-2”, від 20 травня 2020 року № 392 
“Про встановлення карантину, з метою запобігання поширенню гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АВ.8-Соу-2, та 
етапів послаблення протиепідемічних заходів”, від 17 червня 2020 року № 500 
“Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України”, протоколом 
засідання районного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної 
надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня пов’язаної із 
поширенням коронавірусної хвороби від 26 червня 2020 року № 21,

1. Обмежити час роботи закладів громадського харчування та закладів 
розважальної діяльності, які розташовані на території Новомиргородської 
міської ради, до 22 години на період дії встановленого карантину.

2. Дане рішення оприлюднити у засобах масової інформації та на 
сайті міської ради.

3. Довести дане рішення до відома Новомиргодського ВП
Маловисківськогс ’ ' " тг" ській області для відповідного
реагування.

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

Міський голова І.3абажан



УКРАЇНА

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

Кіровоградської області

від “02” липня 2020 року № 66
м. Новомиргород

Про проведення святкових заходів з 
нагоди святкування Дня міста 
гірників

З метою дотримання протиепідемічних заходів щодо запобігання 
поширенню коронавірусної інфекції серед населення та стабілізації епідемічної 
ситуації на території міської ради та керуючись до статтею 40 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про захист 
населення від інфекційних хвороб”, постановами Кабінету Міністрів України 
від 11 березня 2020 року № 211 “Про запобіганню поширення на території 
України коронавірусної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 
8АЯ8-Соу-2”, від 20 травня 2020 року № 392 “Про встановлення карантину, з 
метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, 
спричиненої коронавірусом БАКЬ-Соу-З, та етапів послаблення 
протиепідемічних заходів”, від 17 червня 2020 року № 500 “Про внесення змін 
до деяких актів Кабінету Міністрів України”, протоколом засідання районного 
штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації 
природного характеру місцевого рівня пов’язаної із поширенням 
коронавірусної хвороби від 26 червня 2020 року № 21,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВИРІШИВ:

1. Святкові заходи з нагоди святкування Дня міста гірників провести 
після зняття карантинних обмежень.

2. Дане рішення оприлюднити у засобах расової інформації та на сайті 
міської ради.

Міський голой; ІЗабажан


