
укрАiнА

КДМ, ЯНКД-БУЗЬКЛ РДЙОННД ДЕРЖДВНД ДДМIНI СТРДЦIЯ

РОЗПОР ЯДЖЕННЯ :

r? ъr/1,6лt-а dРЧlюуr шl. Kart' яttка-Бузьiса лrп /Цý/о/-3l/аД

IIро спtворення робо,tоi zpyпLt

d"rtя о б спlеж,еl lня opza ltiз ct ttii
пр о m uе пiD e,tt i,t tt ttx з ctxo d i в н ч п ер i о с)

кчрчltпluIlу

l]i:цrrовi;llllо /1о Закоr]у УкраТrrи <I Ipo п,rictteBi дерrкавr-ri адмiнiстрацiТ>, на

вi.lкоIIа}IItя itiltгt),ttKly 8 llуrlк,г1, 2 I1ос,гаtIови Кабirrет,у N4irricтpiB УкраТrrи вiд

1].0З.2020 JV, 2i1 <Про заttобir,аtlлlя IIoI]IиpeFItIIo на l,ериторiТ УкраТни гостроТ

ресrriра.гОрrIоТ xBoPooli СOVII)-l9, сllриLIиIIеноТ KopotraBipycoM SARS-CoV-2> (зi

зплittап,tи) l.а JIиста I-oJIoRHol,o J{ep}KaBtloI,o саrti,гарrtого лiкаря вiл 11.05.2020 Лq

2.6-04l|261212-20, ш.З.l, 4 проl,око-rlу ,\г9 lB Bi;t 10.05.2020 позачерГовогО

засiданrtя об:rаснот rtошлiсiт з п1.11,аLIь техIIогеLIIIо-еко.tlогiчноТ безпеки i

IIадзвиI]айtтих ситуаrдiй, протокоJIУ J\b 20 Bi;t 2з.06.2020 позачерговоГо

засiдаllrtя райоlтr,rоi' rtoп,TiciT з пи],ань ],ехIlогеtIно-ско.llот,iчтrоТ безшеки i

IIаJIз}]и ч ай ших с лr,гуаl ti й :

1, Створи,ги робочу гру]lу /llrя обс,геiliсtlIIя орt,аrtiзацiТ rrротиеtliдешtiчr;их

заходiв I{a rlсрiол караrIтиIIу у перукарнях, caJlollax краси, закJIадах

гроN,Iа/,lсъкоI.о харчуваIIttя, IIpolIoBoJILLIиx ,га IIеIlро/IоI]оJIьчих маI,азиIIах, офiсних

riрип.лili1сtll{ях та I,po]\,Iallcbкo\,Iy TpaI{cIIopT,i Кам'яtrка-liузького райоIIУ, у складi

зl,i,,1tiо з jlоilа,гI(оNI.

2. Робочiй грчrri для обсте}IIсII]trl оргаrIiзаtliТ rrро,гисtlillеьцiчних заходliв на

ricpio;,1 караIlтиIrу r]ровсс,ги обс,гс;кеIIIIя у IIсрукарIIr{х, caJlotiax краси, закJIадах

I.1)оN{а,l(ського харLIуваtIItя, IIроj\ово,Il,LlИх ,га IlсIIро/lоlюльчих маI,азинах, офiсrrих

гtрип,tiltцешrtях .га гроN,Iалськоtlу r,parrcttopтi Ija ,гсри горiТ Капl'янка-Бузького

райоrr1, Ita I1ре/1\,Iе.г орl,ашiзацiТ шроr,иегti,,lсN{i,-IIIих захо/Iiв на rtepioдl каран,гину.

3. IJизтlаr.и ,гакLlм, lцо I]тра,гиjIо I]иEIHicтb, розllорял)tенr{я голови райоrrноТ

/1ер}каl]ноТ алшrirliс.граrliт вiд 25.05.2020 J\9 128/0 l -з l /20.

покласти ша першого
Корбецького.

Христина ЗАМУЛА



Додаток
до розпорядження голови

райдержадмiнiстрацii
tзiд <<"I? >>

склАд
робочоi групи для обстеження органiзацiт протиепiдемiчних заходiв на

перiод карантину

Л.КОРБЕЦЬКИЙ

о.хАБА

р./{якIвIIич

г, лАсохА

шершиЙ зac,fvIlIIllK гоjIови районпоТ дерiкавноТ

алмilлiстраrtiТ. го.llова робо,lоТ групи;

завiдува,{ ceKrop\ з IIиlаIlь llиtзi-ltьllоI,о захисту,

"anq1,16,,1ii' 
з I1рt]воохороL{I{и\,1и оргаI{ами, оборонноТ,

плобiл iзаriir'l гrоj' 1,а ре}киN,ltlо-секре,гцоТ роботи

райогrrlоТ дср"каt]I loT адмirt iсr,рацiТ;

завi,lцуваЧ сектору з tIиташь правовоТ роботи,
запобiгаrlIIя l,а 1]иявjIсIIIIя KopyllrtiT агrарату райоrrноТ

дсрiкавIIоТ a:lrrilr i с,граr t iT;

II&ч&JIьI]ик Bi:uti;ry /Iepжaвrlol,o напIяду за

до,гри N{aI{ IIя \lI с аtti,гарт t ого :]акон o/]a]]c,t,Ba ;

о. слвкА завi,ltувач сскl,ору житJIово-кому}IаJILного

I,осl]одарс,гва. irrфрас грук,гури, еIIергетики,га захисту

довкi.rt"rtя райorlHoi лержавноТ адмirriстpaLliT;

I,oJloBa Bi/itroBi.lllloT шлiсцеrзоТ ра2lи (за зr,олоrо);

IIрсдIс,гавI,Iик ltалt'яttка-Iiузькоl,о вП ги tI] у
Jlьвilзськiй об-lrастi (за зr,оло{9).

Керiвник atlapaTy JIЮбОВ ВИСОЧАНСЪКА


