
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

09.11.2021 № 247 

 

Про обмеження доступу громадян  

до приміщення Пирятинської міської ради  

на період карантинних обмежень 

 

Відповідно до статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні‟, статей 29, 30 Закону України „Про захист населення від інфекційних 

хвороб“,  враховуючи лист Ради національної безпеки і оборони України від 

04.11.2021 № 4930/32-04/2-21, з метою запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та 

контролю за дотриманням протиепідемічних заходів у Пирятинській міській раді: 

1. Тимчасово з 8-00 год 10 листопада 2021 року обмежити доступ громадян 

до приміщення адміністративної будівлі Пирятинської міської ради (м.Пирятин, 

вул.Соборна, 42), крім осіб з числа працівників підприємств, установ та 

організацій Пирятинської міської ради, депутатів та членів виконкому 

Пирятинської міської ради та працівників виконавчого комітету міської ради та 

його виконавчих органів. 

2. Припинити проведення особистого прийому громадян посадовим особам 

Пирятинської міської ради в приміщенні адміністративної будівлі. 

3. Завідувачу сектору оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради Педяшу Р.О. розробити графік чергувань та подати на 

затвердження міському голові, забезпечити обов’язковий скринінг осіб, які мають 

доступ до приміщення. 

4. Відділу документообігу, звернень та контролю виконкому міської ради 

(Нестерець Т.Д.) забезпечити право на звернення громадян до Пирятинської 

міської ради шляхом: 

звернення через поштову скриньку, яка знаходиться в холі першого поверху  

адміністративної будівлі Пирятинської міської ради (вул.Соборна, 42); 

звернення на гарячу лінію Пирятинської міської ради +38 (05358) 2-14-70; 

за допомогою електронних засобів комунікацій. 

5. Центру надання адміністративних послуг виконкому міської ради           

(Коваль Л.П.), відділу реєстрації виконкому міської ради забезпечити надання 

адміністративних послуг у разі нагальної потреби, при обов’язковій наявності 

індивідуальних засобів захисту і відсутності зовнішніх ознак захворювання 

(кашель, нежить, тощо) у відвідувачів.  



6. Відділу персоналу, організаційної роботи та інформаційної політики 

виконкому міської ради (Мілюта О.А.) забезпечити оприлюднення інформації про 

тимчасове обмеження доступу до адміністративної будівлі міської ради на 

офіційному вебсайті Пирятинської міської ради. 

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами 

виконкому міської ради Козін І.І. 

 

 

 

Секретар ради Сергій ПАЗЮК 


