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Про органiзацiю та проведення

особистого прийому громадян

на перiод встановлення карантину

та обмежуваJIьних протиепlдемlчних

заходiв в управлiннi державного
apxiTeKTypнo - будiвельного контролю

Черкасъкоi мiськоi ради

Вiдповiдно до cTaTTi 40 Закону Украци кПро мiсцеве самоврядування в

Украiнi>, статей 18, 22 ЗаконУ Украiни uПч9 звернення громадян), IIостанов

кабiнету tиiHicrpiu iкраIни uiд 09. l'2.zO2о.Jч9l2зб ппр: ::r::::ення 
карантину

та запровадження обмежувалъних протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання

поширенню на територiт упры"" iо.rроi респiраторноi _"::рлолб, 
CovID _ 19,

сПриЧиненоЮкороновiрУсомSАRS_СоV_2>>'uuiд23.12,2022N9142З<Про
внесення змiн до розпорядженнякабiнету MiHicTPiB УКРаiНИ ВiД 25 беРеЗНЯ 2020

Nq338 i постанови кабiнету мiнiстрiв-укратни вiд 9 рулня 
2020 J\ъ1236),

враховуючи роз'яснення Уповновu*""о,о Верховноi Ради 
"1ryi1i_,:,:r:

JIюдини кIJ_|,одо застосування органами державноТ влади та органами мlсцевого

самоврядування правових положенъ отатей 18, 22 Закону УкраТни <Про

звернення громадян)) в умовах запровадження Кабiнетом MiHicTpiB Укратни на

всiй територii Украiни карантинуu Ъu рiшення виконавчого koMiTeTy Черкасъкот

MicbKoi ради вiд 28 лютого 202З N9192

НАКАЗУЮ:

1. На перiод дii карантину та обмежувальних протиепiдемiчних заходiв

з метою запобiгання поширенню на територiТ Украiни гостроТ респiраторноi

хвороби CovID 19 сIIричиненою KopoHoBipycoМ SдRS соV 2>> в

Управлiннi ДерЖаВноГо apxiTeKTypHo _ бУлiвеЛЬноГо конТроЛЮ Черкаськоi

MicbKoT Ради (д-i - Управлiння) проведення особистого прийому громадян



здiйснювати вiдповiдно
громадян> з дотриманням

1.1 Визначити час

осiб з iнвалiднiстю:
начаJIьником Управлiння з 9 до 11

першим заступником начальника

до ст. ст.18, 22 Закону Украiни <Про звернення

наступних умов:
прiоритетного прийому громадян похилого BiKy та

першого BiBTopKa мiсяця;

Управлiння з 9 до 11 третього BiBTopKa

мiсяця;
заступником началъника Управлiння з 9 до_1 1 другого BlBTopKa мlсяця,

1.2 Щотримання вiдсru"i n. менше 1,5 метра мiж вiдвiдувачами, якi

очiкують дозволу на вхiд у примiщення,

1.3УразiЗаПроВаДЖенняДистанцiйноiформироботиприйом
здiйснюсться в режимi вiдеоконференчii з використанням вJIасних технiчних

засобiв.
2. Пiдставою для перебування громадян у посадових осiб Управлiння

на особистому прийомi е наявнiсть у громадянина мiжнародного, внутрiшнього

сертифiкату або iноземного ..рrйбi*urу, що гriдтверджуе вакцинацiю вiд

CovID - 19 або негативного результату тестування на COVID - 19 методом ПЛР

чи експрес - тесту на визначення антигену KopoHoBipycy SдRS - СоV - 2, який

чинний 72rодини до початку особистого прийому

з. Виконання пункту 1 .з - забезпечення можливост1 проведення

гrрийому в режимi вiдеоконференuii покласти на головного спецlалlста

Управлiння Волкова Володимира Вiкторовича,
4. Виконання пунктiв 1.1 та |.2 покласти на першого заступника

началъника Управлiння, заступника начальника Управлiння та керiвникiв

структурних пiдроздiлiв Управлiння,
5. Внести змiни до п,1 наказу Угlравлiння державного apxiTeKTypнo -

будiвельного контролю Черкаськот MicbKoi Ради вiд 08.09.2021 j\ьlз <Про

внесення змiн до "un*y 
управлiння дерх<авного apxiTeKTypнo _ будiвельного

контролЮ ЧеркасьКоi MibbKoi ради вiд 18.Ь1 .2о2I J\b2 <Про затвердження графiку

особистОго прийОму громадян) викJIавши ,Щодаток Jrlb1 до наказу Управлiння

державного apxiTenryp"o - будiвельного контролЮ Черкаськоi MicbKoi ради N9l з

вiд 08.09.2021 <Про внесення змiн до наказу Управлiння державного

apxiTeKTypнo - булiвельного контролю ЧеркасъкоТ мiсъкоi рали вiд 18,01,2021

N2 <ПрО .uru.роiеннЯ графiкУ о.ъб".rОго прийОму громадян)) у новiй релакuiТ

(додасться)
6. Волкову Володимиру

Черкаськоi мiсъкоТ рали.

Вiкторовичу оприлюднити цей наказ на сайтi

1. Контроль за виконанням залишаю

Начальник управлiння Руслан ГЛАЗЕПА



Додаток Nsl
до наказу вiд 08.09.2021 N9 |З^ .. .. 4
зi змiнами згiдно наказу в\да[j,0J,l3 Jф J

графiк особистого прийому громадян начальником, першим заступником

начаJIьника управлiння - начальником вiддiлу контролю, заступником

начальника Управлiння державного apxiTekTypнo - булiвельного контролю

ЧеркаськоТ мiсъкоi рали

п.I.п Посада .Щнi мiсяця Години

Глазепа
Руслан

Iгорович

Начальник Управлiння
державного apxiTeкTypнo

- будiвельного контролю
Черкаськоi MicbKoi ради

1

BiBTopoK
мiсяця

9.00 - 13.00

Очеретнiй
Сергiй

Iванович

Перший заступник
начальника Управлiння

- начальник вiддiлу
контролю Управлiння

державного apxiTeкTypнo

- булiвельного контролю
Черкаськоi MicbKoT рали

aJ

BiBTopoK
мiсяця

9.00 _ 13.00

Загоролнiй
Андрiй

Сергiйович

Заступник начальника
Управлiння державного

apxiTeKTypнo -
будiвельного контролю
Черкаськоi мiськоi ради

2

BiBTopoK
мiсяця

9.00 - 1з.00

Руслан ГЛАЗЕПАНачальник управлiння .)

\)


