
 

 

 

 
ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
18.03.2020                                                                                              № 63 
 
Про тимчасові обмежувальні 
заходи в роботі ЦНАПу для 
 запобігання поширенню 
коронавірусу COVID-19 
 
 
            Відповідно до статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 „Про 
запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19“ (із 
змінами),  рішення виконкому міської ради від 17.03.2020 № 74 „Про 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2“ з метою упередження 
можливого розповсюдження захворювання на коронавірус COVID-19: 

1. Центру надання адміністративних послуг виконкому міської ради 
(Коваль Л.П.): 

1) з 18 березня 2020 року до 03 квітня 2020 року тимчасово не проводити 
особистий прийом заявників; 

2) прийом документів здійснювати через „скриньку“ для прийому 
звернень громадян, встановлену у тамбурі приміщення Центру надання 
адміністративних послуг, яка буде щодня опломбована, а подані документи 
вилучатимуться наступного робочого дня; 

3) прийом громадян може здійснюватися лише у виняткових екстрених 
випадках. Вхід у приміщення ЦНАП може бути дозволений лише 1 заявнику 
при наявності засобів індивідуального захисту органів дихання; 

4) забезпечити видачу результатів адміністративних послуг при наявності 
у суб’єкта звернення засобів індивідуального захисту органів дихання; 

5) забезпечити надання консультацій адміністраторами ЦНАП засобами 
телекомунікаційного зв’язку: телефони (05358) 32350, 32353, електронна 
адреса: cnap@pyryatyn-mrada.gov.ua; 

6) обмежити час роботи адміністраторів у четвер до 17.00; 
7) з дня оголошення карантину зупиняється перебіг строків звернення за 

отриманням адміністративних та інших послуг та строків надання цих послуг, 
визначених законом. Від дня припинення карантину перебіг цих строків 
продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення. 



2. Рекомендувати суб’єктам звернення подавати заяви на отримання 
адміністративних послуг засобами телекомунікаційного зв’язку. 

3.    Суб’єктам надання адміністративних послуг: 
1) тимчасово призупинити надання консультацій в приміщенні Центру 

надання адміністративних послуг виконкому міської ради; 
2) не направляти громадян до Центру надання адміністративних послуг 

виконкому міської ради для отримання адміністративних послуг та довідок; 
3) подавати запити про надання інформації на електронну адресу Центру 

надання адміністративних послуг: cnap@pyryatyn-mrada.gov.ua. 
4. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради 

(Цюра І.О.): 
1) вжити заходів щодо систематичного забезпечення дезінфікуючими 

засобами для прибирання службових приміщень; 
2) прибиральниці службових приміщень Гончаренко В.Г. проводити 

вологе прибирання з використанням дезінфікантів, не менше 3-х разів на день, 
ретельно протирати усі металеві поверхні (дверні ручки, змішувачі тощо); 

3) забезпечити працівників Центру надання адміністративних послуг 
засобами індивідуального захисту органів дихання та спеціальними засобами 
для дезінфекції рук. 
 5. Центру надання адміністративних послуг виконкому міської ради 
(Коваль Л.П.) спільно з загальним відділом та інформаційного забезпечення 
виконкому міської ради (Нестерець Т.Д.) забезпечити інформування населення 
щодо можливості отримання адміністративної послуги та її результату на 
офіційному вебсайті Пирятинської міської ради та офіційних сторінках у 
соціальних мережах. 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 
справами виконкому міської ради Кочур Л.В. 
 
 
 
 
Міський  голова        О.РЯБОКОНЬ 
 


