
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від  19  листопада  2020  року                      №  134 

 

Про тимчасове обмеження доступу  

до  адміністративної будівлі Міської ради  

міста Кропивницького 

 

Керуючись статтями 42, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні”, постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року                       

№ 211 „Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами),                     

від 20 травня 2020 року № 392 „Про встановлення карантину з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення 

протиепідемічних заходів” (зі змінами), від 22 липня 2020 року № 641                            

„Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 

заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами), у зв’язку зі 

збільшенням випадків захворювань серед працівників міської ради та з метою 

вжиття заходів для мінімізації ризиків поширення інфекційного захворювання 

COVID-19 та інших інфекційних хвороб, збереження життя, здоров’я та 

забезпечення безпеки працівників: 
 

1. Обмежити тимчасово, з 19 листопада 2020 року на період дії                 

карантину, доступ населення до адміністративної будівлі Міської ради                      

міста Кропивницького, а також до інших виконавчих органів міської ради,                       

які розташовані в приміщеннях поза межами адміністративної будівлі,                              

крім Центру надання адміністративних послуг. 
 

2. Доступ особам, запрошеним на наради, засідання комісій та на інші 

заходи проводити на підставі затверджених списків відповідальною особою за 

організацію та проведення заходу. 
 

3. Встановити, що всі працівники міської ради та відвідувачі зобов’язані 

перебувати в адміністративній будівлі Міської ради міста Кропивницького                             

в захисних масках, що закривають ніс та рот (у тому числі виготовлених 

самостійно), та проходити температурний скринінг при вході в приміщення. 

 

 

Секретар міської ради       Андрій ТАБАЛОВ 
 
 

 

 
Світлана Громко  35 83 82 
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