
РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

16.03.2020 Ромни № 41-ОД

Про зупинення об’єкггів загальної о користування, розташованих 
у  ЛІ. Ромни, з метою попередження розповсіоііження 
захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену 
коронавірусом СОУІІ)-19

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42, частини 8 сгатгі 59 Закону України «11))о 
місцеве самоврядування в Україні», указу Президента України від 13 березня 2020 року № 
87/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 рок> 
«Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої 
респіраторної хвороби С0УГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2», постанови 
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на 
території України коронавірусу СОУГО-19», рішення Сумської обласної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних сигуацій під 1 2.03.2020. рііистія м і с і . к  

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 16.03.2020. з 
метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, 
спричинену коронавірусом С0УШ -19:

1. Зупинити із 17 березня до 03 квітня 2020 року роботу таких об’єктів загального 
користування незалежно від форми власності та підпорядкування, розташованих у м. Ромни, 
до особливого розпорядження міського голови та скасування обмсжува-іьних заходін;

1) кінотеатрів, музеїв, бібліотек та інших культурних закладів;
2) дитячих розважальних центрів, клубів, та інших розважальних закладів;
3) фітнес-клубів, тренажерних залів та стадіонів, спортивних майданчиків;
4) усіх магазинів, крім господарчих, продуктових та аптек;
5) ринків, закладів громадського харчування, закладів побутового обслуговування 

населення.

2. Попередити керівників закладів, установ, організацій незалежно від форми власності 
та підпорядкування, а також інших суб'єктів підприємницької діяльності про персональну 
відповідальність за невиконання цього розпорядження згідно з чинним законодавством 
України.

3. Доручити заступникам міського голови забезпечити оперативне інформування 
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, які 
належать до сфери їх компетенції згідно з розподілом обов'язкії^.

4. Відділу з питань внутрішньої політики забезпечити широке анонсування іа 
висвітлення інформації про тимчасове зупинення роботи об’єктів загального користування, 
розташованих у м. Ромни, з метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру



респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом С0УШ -19, із залученням електронних та 
друкованих засобів масової інформації.

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова Сергій САЛАТУН


