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КАМ, ЯНКА-Б УЗЬКА РАИОННА ДЕРЖАВ I-IA АДМIНI С ТРАЦlЯ

розпорfil{}кЕнн11
,tL аl;_ аЮаО м. Кам'янка-Бузька j{, .lц/ lQ/:Q5 /)Л

l lpo поряdок робоmu pctйottttoi
0e1lltcuBпoi аdлсiнiсmрuцii в vJwoBox
l,-{ip{l ItlIlLцty

L}iдгrовiдно до статей 6,22 Закону Украiни,,Про мiсцевi ;tc;l;tiltBlli
а.ц,чrirliстрацii>, cTaTel"t 29,З0 Зс:коrrу УкраТни uПро захист }tace-leгlliri Bi. t

iiLс}lеrtrliйних хвороб>>, гtостаЕов Кабiнету MIiHicTpiB УкраТни вiд 20.05._]ll],l -\!1!)2
i<i-lpo встановлення карантину з метою запобiгання поширенi-I}о tl.} iclli,l,rtlllii'
lу'itllаТни гостроТ респiраторноТ хвороби COVID-19, спричиненоТ Kopoiiat;i1:,i,:olt
:>-\JtS-C]oV-2, та етапiв гtослаблення протиепiдемiчних заходiв>. Bilt ,7.,,}[i,]t;]l)

,\!_i00 uПро внесення змiн до деяких aKTiB Кабiнету N4iHicTlэiB i'кlltti'ltи,l.
l)L)зJ]орядя(ення головIl Лъвiвсъкоi об;iасноi державноi адмiнiстраriiТ вiд ]:.(j(;.]0]t)
л! i60/0/8-20 <Про поl]r{док рс'бо,:лt обласлrоТ державноi адмiгliстlэаuii lJ \:,iltiiJilx
](,lрантину), враховуючи протокол Л926 позачергового засiдання обласilоl' ittllricij'
J ]l,,lTaнb техногенно-еt{ологiчrrоi безлеки i надзви.iайних ситуацiй вiд _]].()tl,]i)]U

г|t з Nlетою }tедопущення пош!Il]ення irrсРекцiйних хвороб:

. l . Встановити з 2З.0б.2020 на перiод дii карантиFIу в ;tl,аilз i'i j'.]

i:а:пtостiЙних структурLlих пiд]эоздirrах Кам'янка-Бузькоi раЙонгlоТ "ie p,ii'it}]iIoi'
i ...

аii[{tнlстрацl1:

- початок роботи з 8 годиIiи з понедiлка по п'ятницtо,

- перерва FIa обiд з ]2 години до 12 години 45 хвилин - з г1ollc,:ti-;,r'' 
'',',-tегj]ер, а в п'ятницю - з l2 години до 1З години;

- кitlець робочого дня з погtедiлка по четвер - о 
-i 

7 годигti, у л'rl-ilti,iijlо - О

io l,одиtli;

- напередодrri сi]яткоl]Iiх дt+iв Kiгteib робочого дня cкopoliyсTbcii Itil ().:iIly

, U..IllH \ .

2" Начальнику вiддiлrу надаrrнrl адrчIiнiстративFIих послуг plli,ii-ltltioi'

,tel]iдag}]oT адмiнiстрацiТ (О.Годзъ'l на гiерiод дiТ карантину забеЗПеLiI,J'i'ii ilr.)tlii'l'Oli

1lоботИ tJeHTpY наданнЯ адмirriс,гРативниХ послуГ районгrоТ .,1ci);lcaBlttli'

адьrirriстрацiТ о l0 годинi.



.3. Встановити з 2З.06,2020 на перiод дiТ кара}Iтину а ,l rt1ll11з.,i;1111i

с:,э ц i a,r ь но го з ахисту населення райtонноi державнот адмiнiстрацii :

початок роботи з 10 години з понедiлка по п'ятttицю;

перерва на обiд з
liel lзep, а в п'ятницю - з 14

- кiнецъ робочого дня з понедiлка по lleTBep - о l9 годиili, у гt'яrlt1.1цlL) - о
i3 годлтrri;

- напередоднi святковLIх дrtiв кiriецъ робочого дFtя cкopoliycTbcri Ii;l о;lti\
I,олi.tну,

4. Керiвнику ariapaTy та кэрiвr{икаN,I самостiйних cTpyкTypitt,tx li;дlli-l,з,,ii;liгз

адмriнiстtзацiТ довести зiчtiст цього розпоряд}кеllilr{ .,io lзi,,iilьiа

за викоI-IаLIняr,l I]lозrIоDядження залишаю за ссlбою.

14 годиrrи до l4 години 45 хвил}tн - з лotic.ii,liitlt гtсl

години до 15 години;

palioHr-roi державноТ
riраlliвникiв.

5. Коrrтроль

1--o;toB;t Хршс,гltttа |};\ }1 } .,il\
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