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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Каrrл'янка-Бузька/I фия аелр иtу

Про mшмчасове обмеuсення dосmупу,dо
аdмiнiсmраmuвноi буdiuлi pailoHHoi
d ер uс а в н oi adMiHi с mр а цfr

Вiдповiдно до статей 6,22 ЗЙону УкраiЪи <Про мiсцевi державнi

адмiнiстрацi}>, статей 2g,з0 5*оrу Украrшл кПро за)(ист населення вiд

iнфекцiЙнш( хвороб>>, враr<овуючи .rъ."ч"Ь"у Кабiнеry MiHicTpiB УкраЪи _вiд

1 1.03.2020 м21 1 <Про запобiгаrrня поширенню 
. 
на територii УкраtЪи

KopoHaBipycy CoVID-lOrr, .rро-кол позачергового засiдання обласноi KoMicii з

питанЬ техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних сиryацiй вiд 15,03,2020

Nч7, розпорядження голови обласноi державноi aдмiнiстрацii вiд 18,03,2020

Ns177/0/5-20 <ПрО тимтIасоВе обмеження достугry до адмiнiстративноi будiвлi

обласноi державнОi адмiнiотрацii та примiщень ir структурних пiдроздiлiв> та з

метою недог_ryщенЕя пошцреЕня iнфекчiйних хвороб :

1. На перiод з 18 березЕя до 03 квiтня 2020 року встановити особливий

rjь*", й;;;'к;;r"*ч_ьirькоi районноi державноi аДМiНiСТРаlrii, ЗГiДНО З

якицн

1.1. Тимчасово обмежити доступ громадянам Украiни та iншим особам

дО адмiнiстРативноI будiвлi рйонноi_дЬржавноi адrrлiнiстраuii за адРесою:

м.Каrчr'яНка-БузъКа, вул.Неr*.*"о. Ti,27 , фi' осiб з числа праuiвникiв аirарату

районноi д.р*ч""оI адri"i.,раlrii, структурнlх "*_":ry]:1:,т,""оi 
деРЖаВНОi

адмiнiстрацii та установ, що орендують примiщенIш в адмiнiстративнiй булiвлi

районноi' державноi адмiнiстрацii,

|.2. .Щоступ особаrrло зацрошеним Еа засiдаrrня коЙiсiй, чт :т::1т,
заходи, 

"uдч"чЫна 
пiдставi затверджеЕих керiвнико" з]тзрного 

пlдроздlлу,

вiдповiда.гr"""-Ъu Ьргаlliзацiю та проведенЕя зilюду, спискiв осiб 1'

1.3.ПрипинитипроВеденняособистогопрлйомУЦроМаДян
керiвництвом районноТ державноi адмiнiстрацii,



1.4. Звернення до раIlонноi, державноТ адмiнiстрацii надсилати
викJIючно засобаrwи телекоIчýrнiкацiйного зв'язку на електронну аДресУ:

kambyada@loda. gov.ua або факсом : 03 2 54-23 05 0.

2. Працiвникаrrл рйонноi державноI адмiнiстрацii при наЙменших
ознакa>( з€лхворювання вжити заrодiв дJIя самоiзоляцiI, в телефонному режиМi
повiдомити про свiй стан здоров'я вiдповiдну установу охорони здорОВ'Я Та

безпосереднього керiвника.

3. Керiвникаlrл стрJктурних пiдроздiлiв районноi державноТ
адмiнiстрацii та установ, що Ърендують примiщення в адмiнiстративнiй будiвлi

районноi державноi адмiнiстршдii, забезпечити посилену профiлактичну роботУ
з проведення дезiнфекцiйних за>rодiв в 4дмiнiстративнiй будiвлi РайОнНОi

державноi адмiнiстрацii.

4. особливиЙ режиМ роботИ районноi державноi адмiнiстрацiТ
адаптуетъся та доповнюеться вiдповiднЬ до сиryацii в краiЪi та регiонi.

5. Керiвнику апарату районноi державноТ адмiнiстрацii:

5.1. ,ЩовестИ це розпоряДженЕя до вiдома працiвникiв апарату,

структурних пiшlоздiлiв районноi державнот 4дмiнiстрацiт та установ, що
орендуютЬ примiщеннЯ В 4дмiнiстративнiЙ будiвлi районноi державноi

адмiнiстрацii.

5.2. Забезпечити оприJIюдненЕя розпорядження IIIJIяхом гryблiкацii на

офiцiйномУ вебсайтi районноi держазноi адмiнiстрацiТ та iнформацiйних

..Ъ"д* в адмiнiстративнiй будiвлi райсiнноТ державноi 4дмiнiстрацii.

розпорядженIuI залишaю за собою.6.
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