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Про дотримання карантинних обмежень, 
спричинених коронавірусом 8АІ38-СоУ-2

Розглянувши пропозицію голови комісії Слободянина В.В., про 
дотримання карантинних обмежень, спричинених коронавірусом 8АИ.8- 
СоУ-2, відповідно до Постанови КМУ від 22 липня 2020 року №641 «Про 
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 
заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 
СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2», враховуючи 
статистику захворювання, яка кожного дня зростає, так як є ризик 
захворювання членів комісії корона вірусом, що може призвести до 
блокування роботи всієї комісії, що в результаті може призвести до зриву 
виборів, Шполянська міська територіальна виборча комісія 
Звенигородського району Черкаської області п о с т а н о в л я є :

1. Затвердити перелік вимог дотримання карантинних обмежень, 
спричинених коронавірусом 8АК8-СоУ--2 Шполянської міської 
територіальної виборчої комісії Звенигородського району Черкаської області 
(Додаток 1 до Постанови №9).

2. Цю Постанову вивісити для загального ознайомлення на стенді 
офіційних матеріалів Шполянської міської територіальної виборчої комісії 
Звенигородського району Черкаської області.

В. Слободяник
(ініціал імені, прізвище)

н. Рудь
(ініціал імені, прізвище)



Додаток №1 
до Постанови №9 
Шполянської міської 
територіальної виборчої 
комісії Звенигородського 
району Черкаської області 
від 06.09.2020 року

Вимог дотримання карантинних обмежень, спричинених коронавірусом 
8АЯ8-СоУ-2 Шполянської міської територіальної виборчої комісії 

Звенигородського району Черкаської області

Відповідно до Постанови КМУ від 22 липня 2020 року №641 «Про 
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 
заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2», враховуючи 
статистику захворювання, яка кожного дня зростає, так як є ризик 
захворювання членів комісії корона вірусом, що може призвести до 
блокування роботи всієї комісії, що в результаті може призвести до зриву 
виборів,

затверджено такий перелік вимог:

- максимально обмежити вільний доступ відвідувачів до приміщення 
виборчої комісії, не порушуючи норм чинного законодавства України, (вхід 
до приміщення лише за вмотивованою підставою);

- приймання відвідувачів проводити в залі засідань Шполянської міської 
ради ОТГ;

- одночасна кількість відвідувачів не повинна перевищувати ту 
мінімальну кількість осіб, котра достатня для вирішення того чи іншого 
питання;

- під час засідань комісії та в процесі поточної роботи комісії 
обов’язкова вимога дотримання соціальної дистанції (не менше ніж 
встановлена чинними нормативно-правовими актами України) та наявність 
захисної маски;

- за порушення протиепідемічних заходів, порушник має залишити 
приміщення добровільно або шляхом виклику працівників поліції та 
видалення його в примусовому порядку;

- дотримуватись інших карантинних вимог, що встановлені чинними 
нормативно-правовими актами України, не порушуючи при цьому виборче 
право України.

Н.К. РудьСекретар Шполянської МТВК


