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Шановний пане Аркадiю!

Ваш запит на публiчну iнформачiю до Киiвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацii вiд 05.06,2020 Jф 3049 (з) розглянуто в Подiльськiй районнiй в MicTi
Киевi державнiй адмiнiстрацii.

За результатами розгляду надаемо копii наступних документiв.
До п.l та п.2.
- Розпорядження Подiльськоi районноТ в MicTi Киевi державноТ

адмiнiстрацii вiд 17.0З.2020 J\'9 217 <Про деякi заходи запобiгання поширенню
гостроi респiраторноi хвороби COVID-l9, спричиненоТ KopoHaBipycoM SARS-
СоV-2, на територii Подiльського району MicTa Киева);

- наказ Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii вiд
17.0З,2020 Л! З5-к пПро запровадження дистанцiйного режиму роботи
працiвникам апарату ПодiльськоТ районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii>;

- наказ Подiльськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii вiд
22.05.2020 Jф 55-к <Про дотримання карантину працiвниками Подiльськоi
районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii)>.

!,о п.3. В Подiльськiй районнiй в MicTi Кисвi державнiй адмiнiстрачii
закупiвлi або iншi процедури щодо забезпечення працiвникiв засобами
iндивiдуального захисту не проводились.

Додатки наб арк. у 1 прим.

З повагою
Керiвник апарату
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ПОДIЛЬСЬКА РАЙОННА В ПIiCTi КИСВI ДЕРЖАВНЛ АДN{IНIСТРАЦIЯ

розпорядхtЕння
l7.03,2020 217

Про деякi заходи запобiганця поширеЕню
гостроi респiраторноi хвороби COVID- 1 9,
спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2,
на територii Подiльського райоЕу
MicTa Киева

Вiдповiдно до cTaTTi 29 Закону УrgаiЪи <<Про захист населенrrя вiд
iнфекцiйних хвороб>>, Закоку Украi'ни u Про забеЪпечення санiтарного та
епiдемiчного благополуrчя населенпjI>, постiцIови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
постаЕовою вiд 11.0З.2020 Ns 211 <Про запобiганrrя поширенню на територii
YTP"P гостроi респiраторноi хвороби CovID-l9, спричинЪноi n opo"u"ipy"b*
SARS-CoV-2)), на вцконанrц розпорядженIUI виконавчого оргаIrу Киiвськоi
MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) 
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<Про деякi заходи щодо запобiганнJI поширеЕню Kopo'aBipycy COVID-l9 натериторii MicTa Киева>, враховуючи протокол Лч Z'позачЪр.Ь"о.о засiданпя
.Щержавноi KoMicii з питань техногенно - екологiчноi безпеки ,u t'чдa""ruи""*
сиryацiй вiд 10.03.2020, протокол Ns 10 засiдання постiйноi KoMicii з питаЕь
технотенно - екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй викоцавчого органу
ТlР:lтч MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) вiд1б.Oз.2020, цротокол Nэ 4 термiнового позачергового засiданrrя KoMicii з питанотехЕогеЕно - екологiчноi безпеки та надзвиЕIайних ситуацiй Подiльськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii вiд 16.03.2020 ,u Ъ *.rо.запобiгання поширеЕню 

_гостроi респiраторноi хвороби COVID- 1 9, фич"н"ноiKopoHaBipycoM SARS-CoV-2:

1. Тимчасово, до окремого розпорядження, обмежити доступ доадмiнiстративних булiвел.ь Подiльськоi рa.iонноi в MicTi Киевi державноiадмiнiстрацii (далi - райдержадмiнiстрацiя; та примiщень iT стр-уктурних
пiдроздiлiв, KpiM:

i:i 1,1,_КиiЪського мiського голови, заступника мiського голови
;; :екретаря 

КиiЪськоi MicbKoi ради, депутатiв КиiЬськоi MicbKoi ради, першого
; заступника головИ та заступникiВ голови Киiвськоi MicbKoi державноi
*'] адмiнiстрацii, керiвника апарату виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради
;', (КиiЪськоi MicbKoi д"р*ч"rоi адr.tiнiстрацii), *"рЬr"* 
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КиiЪськоi MicbKoi ради, виконавчого оргаЕу КиiЪськоi MicbKoi ради (Киiвськоi
Micbkoi державноi адмiнiстрацir) керiвникiв пiдrrриемств, y"ru*o" та
органiзацiй, передаЕих до сфери управлiння райдержадмiнiстрацii, керiвного
9шаду громадськоi ради при викоЕавчому органi Киiвськоi MicbKoi ради(Ки'r'вськоi мiсъкоi державноi адмiнiстрацii) та райдержадмiнiстрацii, якi мiють
сrryжбове посвiдчення та перепустки постiйного характеру;

1,2. Представникiв пiдприемств, ycT.rHoB, органiзацiй для
представницТва iHTepeciB в консультативних, дорадчих та iнших допомiжних
оргаЕах при райдержадмiнiстрацii, за умови перебування у примiщеннi
одночасно це бiльше 10 осiб.

2. Скасувати, до окремого
прийомiв громамн керiвництвом
структурЕ}гх пiдроздiлiв.

розпорядженнrI, проведеншI особистих
райдержадмiвiстрацii та керiвникадаи ii

3. Скасувати
вiдеоконференцiй
консультативних,

або максимально перевести в режимyci нарадчi заходи та засiдання
дорадчих та iнших допомiжних

телефоннrтх або
колегiальних,

оргалiв при
райдержадмiнiстрацii, за винJIтком викJIючцих випадкiв.

4, Взяти до вiдома, що право ца звернення до посадових осiб
райдержадмiнiстрацii може бути реа",тiзовано IлJurхом надсилаЕнrI письмого
зверЕеншI поштою, з використання мережi IHTepHeT, засобiв електронцого
зв'язку або за-rrишенIUI письмового звернеЕшI у скриньках, розмiщених упримiщеннях райдержадмiнiстрацii.

-:__ 
5.ДО окремогО розпорядженнrI керiвникам державноТ сrryжби,

пlдприемств, установ та органiзацiй Bcix форм власностi, розташованIтх на
територii Подiльського району MicTa Киева:

5.1. обмежити доступ до адмiнiотративних примiщень, в яких
розмiщеннi пiдприемства, устацовц та органiзацii;

, 5,,, запровадити щоденний температурний скринiнг персоналу, негайно
вlдправJuIти додому на самоiзоляцiю ycix працiвникiв, якi маюiь ознаки
гострlD( респiраторних захворюваЕь;

5-З. запровадити з 17,оз.2о20 тимчасово, до стабiлiзацii ситуацii,
дисталцiйний режим роботи, iз застосуваrrцrlм комуЕiкацiй i технологiй,
праIцвник€lМ апаратУ Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноiадмiнiстрацii вiдповiдно до графiку роботи еlруктурцих ЙоздiлiвПодiльськоi районцоi в MicTi Киевi дерЙавноi адмiнiстрйi; '^

5.4. керiвникам структурЕих пiдроздiлiв, що мають стаryс юридичноi
9!о_ЧПодiо"ськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiiiапрЁвадити з
|1 .03.2020 тимчасово, до стабiлiзацii ситуацii, дистанцiйний р.;; роботипрацiвникiв, iз застосуванням комунiкацiй i технологiй, вiдповiдно до графiку
роботи.

Ф
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_ 6. Вiддiлу аналiтично - органiзацiйного забезпечення роботи голови
забезпечитИ висвiтлення. змiсту цього розпорядження на офiцiЙному вебсайтi
Подiльськоi районноi в MicTi Киевi держЪвноi адмiнiстрацii.

7, Контроль за викоЕанням цього розпорядження залишаю за собою,

Виконувач обов'язкiв голо Микола ДУБОВИК

а\:7



ПОДIЛЬСЬКА РАЙОННА В MiCTi КИ€ВI ДЕРЖАВНА ЛДN,IIНIСТРАЦIЯ
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l,'. "l toBi,пTTcl пtr l,t,a"гтi 1!,' Заксlну }'K:paiHri .<i]po захист населеЕня вiд iuфекцiйних
;::, l t{зб)r. lЗаiсол , 'llllрiliigи i( !Фс, забезпеqення санiтарного та епi!емiчного
i,-1]'r r)поj]}-"{чЁ !::ii!;_1(:i]i-i;])). лос1.а}t{]Еи R абiнету MiHicTpiB УкраiЪи пост:lновою.', 1i.Oj,:{_}]{, N'! -'l; ,.Лро iаЕобiга,}{нrl поширенню на територii УкраiЪи
;,,.ll:гроi ,oecп.ipeT<ipнtrТ хвороби CtJvtD_I9 спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-
' i]'t,_2)). i{a, Ё},|Ko.ill}l ii.!! llозt хol)rtл:jtення виIiонаuоо"о op"ury КиТйкоi MicbKoi
.,::,,:it (КrtТыы,:с]' ."li,;bK1,l 1ер;иавноi ад:riнiстрацii) вiд 16.03,2020 J',lb 444 <Про
jL'r]I{'i захели цо,цо з*побiгtЁн-gi лоtriлtреяню KopoHaBipycy COVID-19 на
,,".1lTopiт мiсгi ,';.]лttдэ, . rjрах{]в}к}чiл irротоIсол М 2 позачергового засiдання
j,:: i l.]iB-EI:.{}? *з ii,til:,i. i i iI! l-i ii]1]} !,{,,\, !:f(} -d}tI]t] - сtiФ.погiчЕоi безпеки та надзвичайних. ,,',;rцiЙ ;:i;t, lh,il.'l :')':ai,], jli],_Jj,{):l]. ] :-Ч]. lij ,lасiдаяня постiйвоi KoMicii з питань

'- r:], ,,]()l-eillro - et{i'.:ri ) ! . ,il {., i ilc,l lli'l{*I r а. Ёа-1.:Ёрlчайqих сиryаuiй виконавчого органу
i ,, licbKoi з.л;.сi, t:r,i T,aj,-i;i iK:tttjjJb}:oi :,ticbr:oi .Еержавноi ад,riнiстрацii) вiдl, ,_r _](}],l,t" г:._ :,] i]._, |]};Jl-in J.:J;,r;t ! ,!олi.ltьськ;u }эаrlонноi в MicTi Киевi державноi
-, l' l ,: lttoTpal{i{ tti,ii i -.'.ii:.,.-lit )t) ,$,. l ? .lПрil т+якi заходи запобiганпя norrr"p"rnrr,o
l,,, ;гJ({ peci]ili:i:(iirl;,.li :,4л.,,1)лбш Ci-l\,i!tri.;(}, спричиценоi KopoEaBipycoba SARS-l l., , :-,. 1-1;i 

.lel,lt t*:,;-lii' ill: .l:,.ьсьrс,го pan1o;.j:, rticTa Киево> та i метой'запобiгання
i-:l- j _jriреЕЦtо ri:(jроj-j!цiiFliJr,{ iJ\, lD*19

березая J{})0 року ти 4часово, до стабiлiзацii
tr-,сбсгll i]{.lацitsникаМ структурних пiдроздiлiв
В itlcfi iiисаi держав}rоi адмiЕiстраuii, графiк

ttrll1lr.i,,.tl ,*H iti.!f_,c,[{(, t i i ].rвц,)/. дiiз}Iаченогсr Правилами внутрiцIнього
' 1),,J ):}Фi с,Фtj]i] j, :,i ,!, \,. r: iJ..r!l iiз:,.l!Kt; зФбr1ь'я з;2.:li.

j. ,, .i,rl l:,. il i: : :: ,ii,,i,,l :i;I,::l i-*J,.c it,Гlачеili посадовими iнструкцiями за

@



2.З. Перевiпяти елек,грO Еу пошту, систему електронного
.л,эк,r,ментообirу,к:\СКO.Щ,),га t'lпеLriirиЕно вiдповiдати на листи.

з. Безтlосi:оеднit-i керiвтrик сlруктурЕого пiдроздiлу Подiльськоi
l]l,.1; [)tIýО! з l.яrстi ]{и+:в; деркirвноi адмiнiстрацii коптролюq як працiвники
li- ] римуються виltФl- п\ Tti.:Ty 2 Liього }lаJtазу.

4,, KoHTpil:Tl, з:i виконанням цьt]го fiаказу з€lJIишаю за собою.

олександр окдТИЙ{,)

@
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Про дотриманIrя карантиЕу працiвниками
Подiльськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii

Вiдповiдно до cTaTTi 29 Закоку УкраiЪи <<Про захист населення вiд
iнфекцiйних хвороб)), Закону УкраiЪи <Про забезпечення санiтарного та
епiдемiчного благополlлrчя Еаселення), постаЕови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи
постановою вiд 20.05.2020 ЛЪ 392 <Про встановлення карантину з метою
запобiгацня на територii УкраТни гостроi респiраторноi хвороби COVID-19,
спричиненоТ корона BipycoM SARS-CoV-2, та етапiв послаблення
протиепiдемiчних заходiв>

}IАКАЗУЮ:
1. Установити в апаратi Подiльськоi райопноi в MicTi Киевi державноi

адмiнiстрацii з 22 травня по 22 червня 2020 року, з ypaxyBaHHrIM епiдемiчноi
ситуацii в MicTi Киевi, карантиЕ з дотриманням заходiв, визначених постановою
Кабiпету MiHicTpiB УкраiЪи вiд l1 березня 2020 року Ns 211.

2. Запровадити з 25 травня по 29 травня 2020 року дистанцiйний
режим роботи працiвникам стуктурних пiдроздiлiв апарату Подiльськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрачii, графiк додаеться.

3. Впродовж робочого часу, визначеного Правилами внутрiшнього
трудового розпорядку, працiвники зобов'язанi :

3.1. Виконувати обов'язки, передбачеЕi посадовими iнструкцiями за
посадою.

З.2. Вiдповiдати на дзвiнки керiвника структурЕого пiдроздiлу.
З.З.Перевiряти електронну пошту, систему електроЕного документообiry

(АСКОД) та оперативно вiдповiдати на листи.
4. Безпосереднiй керiвник структурною пiдроздiлу Подiльськоi

районноТ в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii коптролюе, як працiвники
дотримуються вимог пункту 3 цього наказу.

5. Контроль за виконаItням цього наказу ишаю за собою.

Олександр ОКАТI,Й
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Керiвник апарату
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