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Вiдловiдно до с,гатей
адмiнiстрацiТ>, статей 29,З0
irrфекцiйних хвороб>, BpaxoBylcLipt llостаI{ови ltабiнету lv4irricTpiB }'tt1llti'l,tl i'i,,t

]0.05.2020 Л9З92 uПро встановлення карантину з Meтoio заttобlгiittiirt

]]оilII.11]енню на територiТ УкраТни гостроТ респiраторноТ хво;эобtt CO\']D-;..l.
clipi,tltLlHeHoT KopoHaBipycoM SARS-CoY-2>>, вiд l1 .06.2020 JY9500 <<ГlРО i]t{CL](-]i{iiil

r,r,titt до деяких aKTiB КабirrетУ N{iHicTpiB Украiни>) та розПоряд)t{еLti]il ГLr-iIОtJl]

,'JLBiBcbKoi обласноТ дерrrtавноТ адп,tiIriстрацiТ вiд 22.06.2020 Л9lбg7Qi,Ч-20 iil ipo

i]орядок роботи обласгrоТ дерii{;li]ЕiоТ а"дмiнiстрацiТ i] ylvlol]ax Kil-])|l{-tl-i,il [\ )l.

враховуючи протокол ЛЬ26 псзачергового засiдання облаСНОi KoП,r;cil' :-t irIt'Iiltib

техl.iогенно-екологiчноТ безпеки i надзвичайних ситуацiй вiд 22.06.]02U та з

ivl е,гоIо }I едо пуrцення поширення iH фекцi р"tних хвороб :

особлttвийl . На перiод до З 1 липt-tя 2020 року встановитрt особлttвий реяiilьl
J{aM' янка-Бузъкоi районноТ державноi адмirriстрацiТ, згiдно з якиN,] :

роботи

l. ] . Тимчасово сlбшtежлlтi4 доступ громадянам Украirrи та iншlрtпl оссlба,vt

дО адrчriнiстРативноТ булiвлi райrочноi' д{ержавноТ адрriнiсr"рацiТ за алl)ес.Ot():

i,t,itам'янка-Бузька. вул.Незалежllостi, ?l , KpiM осiб з ч},tсла irрацiвниlсiв atrapar,1,

ilайонноi державноТ адмiнiстрацiТ, структурних пiдрОЗДiЛiВ РаЙОНГlОi' ;lei)7{(itl]}IOi'

а,rмirriстрuцii,о установ, що орендуlоть примiщення вЪдмirliстративrriй бу,ltillлi

1lайонr+оТ дер}кавноТ адмiнiстрацiТ.

|.2. !,оступ особам, запi]ошеl-{?tм на засiдання комiсiй, ]]ад ]а lla iLlrлi

-]i-lход1'' ,ruдurrur' на пiдстаii cttltcKiB осiб, за1верджеЁtих l{t,I);r]llilri(l\I

().грукт)iрного iriдроздiлу раiiонноi дерлtавноТ адмiнiстрацiТ чи устаIIоijуl, ltio

ореl{дуС ItрлttчtiщеннЯ В адrиir+iстративнiri будiвлi райогl ноТ .,t,c1l;l;autlui

адшrirriстIlацii, за попереднitи погод}кенняN,l голоt}и районrrоТ 
"tl,i)7liltItIlr 

ii
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6,22 Закону УкраТни <<Про MicrteBi itc;l;it;tBtli

Закону Украiни uПро захист l-{ace"ic}ttl,{ Lli;r.



1.3. Працiвникам апарату районноТ дер}кавноТ адмirriс,гllацir'.

с1руктурних пiдроздiлiв районноi дер}кавнот адмirriстрацii та ус,tаL{ов, jl{o

оi)еI{дують примiщення в адмiнiстративнiй булiвlli районнот л,ep;itirrrtto't

tiлпriнiстрацiТ, KpiM IJеHTpY наiiання адмiнiстративних послуг та Бl,сL,i<оltl

,r,lirкрайоНногО вiддiлУ дIиС YKpaTHlI у Львiвськiй областi, прийом ]-l)O\IilдrllI

Jll)оводиТи на першомУ поверсi адrчriнiстративноi булiвлi районноТ ;lellii<;tlltttii

алtчliгliстрацiТ (фос першого пов,эlэху) з riOтриманняNI норми закоIIодавс,l,вit I1pL)

L]стаIjовЛення карант-иrjу, UltрIIчиIlе]iого KopoHaBipycoМ SAIiS-Co \i -2:

заборонЯстьсЯ перебуваtIня в i,род4адсьtiлt,ч будинках i спорулах без вдrII,Ltу1,ltх

засобiв iндивiдуалъногс захисi,у, :rcкpeivta pecпipaTopiB або захt,tСН-l,tХ ivlnCt)ii. l],i()

зirкриваIоть Hic та ро,г, у томУ T,l}{jJli вi,tготовлених самостiйно, та перебуваilllri Jie

б],rьше однiсТ особи на 10 к.]]. fi,reTpiв пло1_1]i булiвлi з дотррl]\,rаjlFIя (liз1,1,ttltli

:itстанцii Mix< учасникаNIи lie ti{e l]цс. r-riяt 1,5 IvteTpa.

2, Звернення до районноТ державноТ адмiнiстрацiТ надсиJIат[{ t,tиK_rlIOLjIiO

засобами телекоjч{унiкацiйноrо зв'язку на електрон}Iу

i,aill Ьyzгdа@lоdа. gov. uа або факсопr : 0З 2 54-2З 05 0.

3. ГIрашiвrrикам ра,йонttоj' державноТ алмiнiстрачiТ та ycTillloг], LIlO

орендуIотЬ примirлення В а-:iмi"tiстпативнiЙ будiвлi районноТ дlеlэжавltоi'

адrоriнiстрацiТ:

3. ] . При HilIYIMеHLT,lt:i i)зl{аi{ах захворюванLiя в}кити захо,tii|] ;lJti{

саiчtоiзо.пяцii, В телефон:,lоl,{.,' ,lcilit.tN,{i iтовjдоь,lитИ прО свiй cTaiI здоl)Ui] ,i

вiдповiдну установу охорони злоlэов,я та безпосереднього керiвни ка;

з .2. ЗабезпечитИ пос}I-|{еiJ\l просЬiлактиLIнУ роботУ з iIi)OBe ;_{CltIlrl

;rезiнфекцiйних заходiв В адпrirriстративнiй булiвлi райtонirо't iieil;i;llB;Itll'

liлLч-riгriстрацiТ.

,:\. особливий режи},l рl,б1тll 1эайонноТ державноi ад,r,rilliсr;lаrrii'

адалтусТься та лоповr]IОСТI,С,1 вiJ:-rов,iлно до ситуаrliТ в KpaiHi та регiонi,

5. KepiBbiIlKy апарац/ paл:lotttl{:lT деD}кавноi адмiнiстрацii:

адресу:

$

5. 1 , l[овести дане розrjсi-rriл)i(ення до
сlруктурI-IиХ пiдроздiлiв pat7toHtioi деркавноl
ореtiдують примiтtlенн-я в адл,ti.'liстративнiй

адмriнiстрацii'.

5.2, Забезпечt,rтИ огrрл1.]iI{)д,lrеIIF{rI i]озпорядя(енця шляхоNt луб;riкацil' rla

офiuiйному вебсайтi районноi деl)}кавноТ адrиii-riстрашiТ та ilrci_lo1;Mariiiirrr,rx

. i. пдu* в aдMirricTpaTi.rBlriЙ бу rrr,]-,,' рай oil rrоТ державн ОТ адпri гri страu iT,

6. Контроль за BиltoнaH}iJ]}.,I l]озllоl)яд}кення заJIишаю за собою,

вiдома працiвнi,tiсiв ап.1lli,tly.

адмiнiстраrlii та yc,i,i]tloi], tLlc)

булiвлi paйolll,roi,lep)ii;"tItIlrll

l
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