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PIBHEHCьKA РАИОНIIА РАДА

pIBHEHcbKoi оБлАстI
(Восьме скликання)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови рАЙонноi рАди

JФ al7вiд lД l6,rnKl 2OzIpoKy

Про заходи в Рiвненськiй районнiй радi з метою
запобiгання поширенню гостроi респiраторноi
хвороби, спричиненоi KopoнaBipycoM COVID-l9

З метою запобiгання поширенню гостроi респiраторноi хвороби
COVID-19, з ypaxyBaHHrIM вимог постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
09 грудня 2020 року J\Ъ 12Зб (зi змiнами та доповненнями) <Про встановленнrI
карантину та запровадженIuI обмежув€tпьних протиепiдемiчних заходiв з метою
запобiгання поширенню на територii Украiни гостроi респiраторноi хвороби
COVID-l9 спричиненоi KopoHaBipycoм SARS-CoY-2>>, вiдповiдно до статгi 55

Закону УкраiЪи < Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>:
1.Тимчасово обмежити допуск до адмiнiстративних i службових

примiщень Рiвненськоi районноi ради за адресою: м. PiBHe, вул. Соборна, 195
ycix осiб, KpiM депутатiв PiBHeHcbKoi районноi ради, народних депутатiв УкраiЪи,
вiйськовослужбовцiв, що забезпечують безпеку i громадський порядок,
працiвникiв виконавчого апарату районноi ради, органiв державноi влади та
мiсцевого самоврядування, правоохоронних органiв, комун€rльних закладiв,
пiдприемств, установ та органiзацiй ycix форп,r власностi, якi на договiрнiй ocHoBi
забезпечують дiялънiсть органiв державноi влади та мiсцев го самоврядування.

2. Головам постiйних комiсiй районноi ради:

- проводити засiдання постiйних комiсiй PiBHeHcbKoi районноi ради
виключно в адмiнiстративному примiщеннi районноi ради за адресою: м. PiBHe,
вул. Соборна, 195;

- в разi потреби, з€tпучати до участi в засiданнi постiйних комiсiй районноi
ради посадових осiб, фахiвцiв - практикiв чи представникiв громадськостi, у
режимi вiдеоконференцii.



3. Проводити прийом |ромадян, в тому числi особистий прийом громадян
керiвництвом та депутатами районноi ради в KiMHaTi депутата J\b 1

адмiнiстративного примiщення районноi ради.

4. Рекомендувати депутатам районноi ради обмежити кiлькiсть публiчних
зустрiчеЙ з великою кiлькiстю громадян, а у разi необхiдностi проводити TaKi
зустрiчi за умови виконання протиепiдемiчних заходiв, передбачених
законодавством Украiни.

5. Керуючому справами виконавчого апарату районноi ради:

- забезпечити iнформуванIш вiдвiдувачiв про тимчасове обмеження
допуску до адмiнiстративних i службових примiщень Рiвненськоi районноi ради;

- в разi потреби, перевести роботу персон€rлу на вiддшlений режим роботи
iз застосуванням електронних комунiкацiй i технологiй;

- забезпечити можливiсть перегляду онлайн трансляцii засiдань cecii
PiBHeHcbKoi районноi ради на офiцiйнiй сторiнцi районноi ради в мережi youtube.

6. ,.Щиректору комун€rльного пiдприемства <Управлiння майновим
комплексом> PiBHeHcbKoi районноi ради:

- вжити органiзацiйних, матерiально - технiчних, фiнансових,
профiлактичних заходiв, спрямованих на профiлактику запобiгання поширенню
гостроi респiраторноi хвороби, спричиненоI KopoHaBipycoм COVID-19, у
адмiнiстративних будинках за адресою: м. PiBHe, вул. Соборнq 195, П. Могили,
226;

- запровадити обов'язковий щоденний темпераryрний скринiнг
персонЕtлу, вживати заходи щодо самоiзоляцii ycix працiвникiв, якi мають ознаки
гострих респiраторних захворювань;

- забезпечити дотримання санiтарно-гiгiенiчних норм у примiщеннях,
режиму реryлярного провiтрювання та дезiнфекцiТ примiщень.

7. ,Щане розпорядження дiс на перiод
територii Украiни Кабiнетом MiHicTpiB Украiни.

карантину, встановленого на

8. Вважати таким, що втратило чиннiсть розпорядження голови
Рiвненськоiрайонноiради Ns19 вiд 18 березня 2020 року.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження з€LгIишаю за собою.
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Голова В.О.Тимощук


