
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

РІШЕННЯ 

 

“14” листопада 2020 року                                  м. Шепетівка                                            № 275 

 

Про роботу суб'єктів підприємницької  

діяльності на території м.Шепетівки до 

30 листопада 2020 року 

 
З метою безпечного функціонування міста та економічної підтримки малого та 

середнього бізнесу, беручи до уваги той факт, що безпечна робота міста та ефективне 

функціонування  суб'єктів підприємницької діяльності буде гарантією надходження 

коштів до бюджетів усіх рівнів, зокрема для лікування та профілактики коронавірусної 

інфекції COVID-19, враховуючи рішення Конституційного суду України від 28 серпня 

2020 року  

№ 10-р/2020 у справі за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) окремих положень постанови Кабінету Міністрів 

України „Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів“, положень частин першої, 

третьої статті 29 Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік“, абзацу 

дев’ятого пункту 2 розділу II „Прикінцеві положення“ Закону України «Про внесення змін 

до Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік“», виконавчий комітет 

міської ради,  

ВИРІШИВ: 

 1. Дозволити до 30 листопада 2020 року на території м. Шепетівки роботу з 07.00 

год. до 22.00 год. з неухильним дотриманням карантинних вимог (обов’язкове 

встановлення дезінфекторів, масковий режим та дотримання соціальної дистанції, тощо): 

 1.1. Суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері громадського 

 харчування (барів, ресторанів, кафе тощо). 

 1.2. Суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торговельного і 

 побутового обслуговування населення. 

 1.3. Спортивних залів. 

 1.4. Ринків. 

 2. Усі суб’єкти господарювання, заклади, установи, організації, перелічені у пункті 

1 цього рішення, зобов’язані забезпечити дотримання усіх санітарних та протиепідемічних 

заходів, скерованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 

передбачених нормами чинного законодавства. 

 3. Звернутися до Кабінету Міністрів України: 

 3.1. Про скасування постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 

року  № 1100 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 

2 020 р. № 641“ як неконституційної та такої, що наносить шкоду для малого та    

 середнього бізнесу. 

 3.2. Про запровадження відшкодування для малого та середнього бізнесу місцевих 

бюджетів у разі запровадження обмежувальних карантинних заходів. 

 

    Міський голова                                                                                                       М. Полодюк 

 


