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укрлiнА
ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВIДЕРIИВНА АДМIНIСТРАЦlЯ
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Про карантин

Шановний лане Аркадiю!

На ВИКОНаНнЯ Доручення засlупника керil}ника апаl)а г} t]llK()HaRll()l.()
органу Киiвськоi Micbкoi ради (Китвськоi MicbKoT державноi адм iH iс-r,рацii)
С. Ситнiченка вiд 04.06.2020 N9 3049 (з) у ffарнишькiй районнiй в MicTi Кисвi
державнiй алмiнiстрачii (да.гIi - райдержадмiнiстрачiя) у межах повноважень
розглянуто вiдповiдно до вимог Закону Украiни кПро д<lст,чп до публiчноТ
iнформачii> (далi - Закон), Указу Презилента Укра'iни вiд 05 05.20 l l Nl] 547120l I

кПитання ,]абезпечення органами виконавчоТ влади достч-пу до публiчноi
iнформачi'i> Ваш iнформацiйний запит вiд 04,06.2020 стосовно доц)имання у
райдержадмiнiстрачii карантинних правил та обмежень, забезпеqення
працiвникiв райдержадмiнiстрачiТ засобами iнливiлуального захисту, про що
повiдомлясмо.

Статтею 44 Закону УкраТни <Про мiсшевi лержавнi адмiнiстрацii))
переДбаЧено, що для правового, органiзачiйного, платерiалt,t|о-l,ехнillн()го та
iншого забезпечення дiяльностi мiсцевоi державноi алмiнiстрачii, систематичноi
перевiрки виконання аlсгiв законодавства та розпоряджень мiсцевоi державнот
адмiнiстрацii )лворюсться апарат мiсцевоi державноi алмiнiстрачii,

Органiзачiя роботи iз забезпечення праuiвникiв апарат\,

раЙдержадмiнiстрачii засобами iнливiлуа.пьного захисту ,lдiйснюt:ться вiд,tiлопл
алм iнiстративно-господарського забезпечення.

Щоденний температурний скринiнг персон€Lпу, контоль за дотриманням
працiвниками апарату райдержадмiнiстрачii карантинних обмежень
здiйснюсться вiддiлом управлiння персоналом.

Окремих акгiв з ви:]начення вiдповiдальних осiб по апарату
райдержадI,ti н iстрачiТ з порушен и х п итань не видавztJIося.

Мiж тим_ за рахунок коштiв Первинноi профспiлковоi органiзашiI
!арничькоi районноТ в MicTi Кисвi лерlкавноТ адмiнiстрачii прилбано один
безконтактний дозатор пiл розчин 500 мл та один засiб для лезiнфекчii
кЕспресАХfl 2000 PRO)) 5 л для використання праttiвникаtли
райдержадмiнiстрачii на загzшьну суму 2095,02 грн.
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упроловж березня-квiтr.o 2020 року райлержалмi нiстраuiсю були укладе Hl
угоди на постачання засобiв iндивiлуального захисту лля праuiвникiв апарату
Райдержадмiнiстрачii, а саме: антисептик рiдкий для рук 5 л кДрнiка> - 2 

-шт.;

рукавички гумовi захиснi NITRYLEX BASIC - 1200 шт,; маски захиснi - 514 шт.
на загальну суму l Iб l 8,1 б грн.

KpiM того, слiд зазначити_ шо вiдповiдно до llастин першоi та TpeTboi cTaTTi
23 ЗаконУ рiшення, дii чи бездiяльнiсть розпорядникiв iнформачii можуть бут,
оскарженi до керiвника розпорядника, вищого органу або сулу. Оскарження
рiшень, дiй чи бездiяльностi розпорядникiв iнформачiТ до суду здiйснюються
вiдповiдно ло Колексу алм iH iстрати вного судочинства УкраТни.

ffодатки: на 15 арк. у l прим.

З повагою

Керiвник апарату Микола кАЛАШНИк
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