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На виконання Закону України «Про адміністративні послуги» від 

06.09.2012 року № 5203-VI, Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 року № 530-

IX, постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 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», постанови Головного санітарного 

лікаря України від 09.05.2020 року № 16 «Про затвердження Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при здійсненні 

дозволених видів діяльності, які передбачають приймання відвідувачів 

в офісних приміщеннях на період карантину у зв’язку з поширенням корона 

вірусної хвороби (COVID-19)», рішення сорокової сесії Коростенської міської 

ради VIІ скликання від 27.08.2020 року № 1913 «Про утворення Центру 

надання адміністративних послуг виконавчого комітету Коростенської міської 

ради як постійно діючого робочого органу», керуючись ст. 40 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської 

міської ради   

 

РІШАЄ: 

 

1. Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Коростенської міської ради при здійснені прийому суб’єктів звернень з питань 

надання адміністративних послуг на період карантину встановленого Кабінетом 

Міністрів України:  

- запровадити щоденний температурний скринінг (перевірку) працівників 

та забезпечити їх недопущення до роботи та обслуговування громадян у разі 

виявлення у них ознак інфекційного захворювання; 

Про прийом суб’єктів звернень в Центрі надання адміністративних  послуг 

виконавчого комітету Коростенської міської ради на період карантину у 

зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 
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- заборонити перебування працівників та суб’єктів звернень без 

вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних 

масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно; 

- здійснювати особистий прийом виключно за попереднім записом з 

дотриманням часового інтервалу, який дозволяє виключити контакт між 

суб’єктами звернень; 

- організувати очікування суб’єктами звернень своєї черги поза межами 

приміщення Центру надання адміністративних послуг з дотриманням 

принципів соціального дистанціювання; 

- дозволити одночасне перебування суб’єктів звернень у відкритій частині 

Центру надання адміністративних послуг такої кількості громадян, яка не 

перевищує кількості робочих місць для обслуговування;   

- забезпечити прийом документів засобами поштового зв’язку; 

- збільшити обсяг використання дистанційних форм комунікації для 

надання громадянам консультаційних та інших інформаційних послуг 

(телефоном, електронною поштою тощо); 

- забезпечити інформування населення про можливість та способи 

отримання окремих послуг в електронній формі через відповідні інформаційні 

системи державних органів та органів місцевого самоврядування; 

- забезпечити розміщення інформаційних матеріалів про способи 

дистанційного зв’язку з Центром надання адміністративних послуг та 

суб’єктами надання адміністративних послуг, а також попереднього запису на 

прийом при вході до Центру, при проведенні телефонних записів та на 

офіційній сторінці в мережі Інтернет, в соціальних мережах. 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

Коростенської міської ради від 21.10.2020 року № 533 «Про прийом суб’єктів 

звернень в приміщенні Центру надання адміністративних послуг на період 

карантину у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»  

                                                                                                                                          

Міський голова                                                        Володимир МОСКАЛЕНКО 

 
Заступник міського голови 

Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ 

Керуючий справами виконкому  

Андрій ОХРІМЧУК 

Начальник відділу організації надання адміністративних послуг 

Оксана ІВАНОВА 

Начальник відділу державної реєстрації 

Тетяна РИБАЧУК 

Начальник відділу реєстрації місця проживання 

Валентина ЯЦЕНКО 

Начальник юридичного відділу 

Тетяна КАМІНСЬКА 


