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БЕРДИtIIВСЬКА РАЙОННА ДЕЧЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

хtитомирськоi овлдстr
розпоряджЕннrI

голова районноi державноТ адмiнiстрацii
18.03.2020
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Про запровадження дистанцiйноТ
роботи на перiод карантину
Вiдповiдно до частини 1 cTaTTi З Конституцii
УкраiЪи, cTaTTi б Закону
Украiни пПро мiсцевi державнi адмiнiстрацiЬ>, постанови
Кабiнету IVIiHicTpiB
УкраiЪи вiд 1|,0з,2о20 J\b 211 <Про запобiгання
поширенню на територii
УкраiнИ гостроi респiраторноТ хвороби COVID1 9, спричиненоi KopoHaBipycoM
SARS-COY-2>> (iЗ змiнами), вра_хоВуючИ
рiшення обласного оперативного
ШТабУ ПРИ ОбЛДеРЖаДМiНiстрацiТ
Йпобiгання .rо-"рЪ"". випадкiв
COVID-l9 ВiЛ 1З,ОЗ,2О20 J\Ъ 1,щодо
На виконання розпорядження голови
облдержадмiнiстрацiТ вiд |7.0з.2020j\ъ 192
пПро запроваДження
дистанцiйноТ

роботи на перiод карнтину)>:

1.

Запровадити, тимчасово
роботу на доjvtу працiвникам
р

айд ержадмi Hi стр ацiТ.

з

по 0З.04.2О20 дистанцiйну
апарату та структурних пiдроздiлiв
18.0З.2020

2, Керiвникам структурних пiдроздiлiв

райдерх<адмiнiстрацii,
керiвнику агIарату райдержuдri"i.rрацii:
1) МаКСИМаЛЪНО СПРИяТи в реалiзацiТ права працiвникiв
на надання
iM вiдпусток у порядку визначеному
законодавством (без урахування
графiка вiдпусток);
2) визначитися щодо наявностi технiчнот та практичноi
можливостi
максималъного запроваДження, тимчасово
з 18.0З.2О20 по оз.о4.2о2о,
дистанцiйноТ роботи на дому працiвниками. (за ik
згодою).
3) сформувати список працiвникiв,
будутъ ,,рацювати
дистанцiйно, про що видати вiдповiднi накази.

якi

з, Упродовlк

робочого

часу,

визначеного

Регламентом
пiдроздiлiв
райдерхtадмiнiстрацii, апараiу райдержадмiнiстрацiт, якi
будутъ працювати
дистанцiйно:
1) виконувати посадовi обов'язки в повномуобсязi;
2) бути на постiйному мобiлъному зв'язку;

райдерЖадмiнiсТрацiТ працiвникам

структурних

3) перiодично вiдстеlкувати надходження

документiв

електронною IIоштою;
4)
бути готовим, у разi необхiдностi, з'явитися на робоче мiсце;
5) утримуватися вiд вiдвiдування мiоць з великим скупченшIм людей.

4.

Безпосереднiм керiвникам здiйснювати контроль за дотриманням
вимог шункту
цього розпорядження працiвниками, якi працюють
дистанцiйно.
разi виявлених порушень доповiдати про TaKi випадки
керiвникУ Для скасування рiшення про запровадження дистанцiйноi
роботи
щодо такого працiвника.
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5.

Рекомендувати керiвникам пiдприемств, установ та органiзацiй
форм власностi, органам мiсцевого самоврядування запровадити

аналогiчнi заходи.
6.
о.

контрользавиконаннямрозп
Контроль
орядження з€tлишаю за собою.

Голова районноi
державноi адмiнiстрацiТ
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