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Про mамчасове обменсення dосmупу do
аlмiнiсmраmuвноi буliвлi районноi
l ер нс ав н о i adlytiHicmp а щii

ВiдrrовiдrrО дО статеЙ 6,22 ЗаконУ УкраiнИ uПрО Micr{eBi ;1e})7li[]IЗlli

адмiнiстрацiТ>, статей 29,з0 Закону Украiни uПро захист насе.|tеIlljя Bi_t

iнtРекцiйних хвороб>, враховуючи постанову Кабiнету N{irricTpiB YKpaiHl,r iзiit

20.05.202О лъ392 пПро встановлення карантину з MeToto з;tllобiг,аi-ttllt

rlоширенl]Ю на териТорii Украiни гостроТ респiраторr-rоТ хвороби C,oViD-]!),

спри.мttеноi KopoHaBipycoц SдRS-СоV-2, та етапiв псlслаблс:ttltll

прЬ1ие.riдепдi.iних заходiв> iз змiнами, протокол позачергоl]ого ,зас]д;-tL; liii

районнот koMiciT з питань техногенно-екологiчнот безпеки i riадзвt,t,tаililrtх

Ьитуацiй вiд 05.06,2020 J\ъl7, з метою недопущення пош!Iрення iгi(ler<LiiГirrl,rx

хвороб:

i. На перiод до I'2 червня zU/.U рокУ встановитИ (_)(-()UJt1,1tJиLi

1rоботи Кам'яtlка-БузькоТ районноi державноt адмtнtстрацl1, згtдIlо з як}l},1.

- 1.1. тимчасово обмежити доступ громадянам Украiнрt Та iГliПt,tГИ С'lСilба;vI

до адмiнiстративноТ булiвлi районноi державноТ адмiнiСrраrtiТ за a.ill]ecol(]:

,rt.ltа,v'яНка-БузьКа, вул.НезаJIежностi,27, KpiM осiб з числа працiвнl,rкitз агtltiэа,г1

районноi державноi адмiнiстрацii, структурних пiдроздiлiв райоrrноТ ;tержавirоl'

адмiгriс.грацiТ та установ, Lцо орендують примiшення в адмiнiстllа.тl4вн]li будiв;ii

районноТ державноТ адмiнiстрацiТ.

L,2-. f,оступ особам, запрошеним на засiдання комiсiй, р,ui 
,i"il tilL ittllIi

заходи, надавати на пiдставi затверд}кених керiвником структ)/рilого гli;tрозiri;l!"

вiдгrовiдального за органiзацirо та проведення заходу, спискiв осiб.

l.З. Припинити проведення особистого прил-lомlz гро\,iilдltlI

державноТ адмiнiстрацiТ.

На перiод |2

керiвництI]ом районноТ

|.4. Звернення
t]икjlюt{но засобами

до районноi державноТ
телекомунiкацiйного зв'язку

встановити особллrвиii режим

адмiнiстрацiТ l{arlc1,1ji1-1TI,1

на електроijгr:,/']лilес\,,

2020
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2. Праrtiвникам районнот державноi адмiнiстрацiт irри i+айlмеtlшlt,tх

озItакаХ захворюВаннЯ вжитИ заходiВ для самОiзоляцii, в телефО]-tilоN,lV 1'lC;tttt,rli

гtовiдомити про свiй стан здоров'я вiдповiдну установу охороttи З/lорсв'ii l|t

безпосереднього керiвника.

3. Керiвникам структурних пiдроздiлiв районноТ дерrкавноТ адьrilliсr,раriii
та ycTai-IoB. шtl орендують примiщення в адмiнiстративнiй булiвлi 1laiitlrrlrtli'

леJ]7(ав]]оТ адмiнiстрашiТ, забезпечити посилену профiлактичну робо,i,у "]

rIi]оведенFIЯ лезiнфеКцiйниХ заходiВ В адмiнiстРативнiй будiвлi

дерiкавн оТ адlчriнiстрацiТ,

pai.iolitlL]l

-+. Особливий режим роботи
адаптуеться та доповнюеться вiдповiдно

5. Ко
застYпни

Голо

районноТ державноТ адрriгriс,граiiii'

до ситуацiТ в KpaTHi та регiонi.

виконанням розIIорядження покласти FIzl гlepLl,iOl,t)

ноТ дер;кавноi адмiнiстрацiТ А.Корбецьltого.

Xlr и с,глt tt а ЗА,\l У -ii r\
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