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Про створення робочих
груп
з дотримання суб'ектами господарювання
правил карантину людей

Вiдповiдно до Закону Украiни
го
Bi
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щодо проведення профiлактичних
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о органу КиiЪськоТ MicbKoi ради
вiд 11 листопада 202t року та

б'ектами господарювання вимог
протиепiдемiчних заходi" на перiод

карантиНу на територii
Щеснянського району MicTa Киева:

Створити робочу групу м 1 З
дотримання суб'ектами господарювання
правил карантину людей
щодо об'сктiв торгiвелънот дiяльностi продуктами
харчування та надання послуг громадського
тимчасових спорудах (МАФах), на харчування (в тому числi у
агропродовольчих ринках,
сiльськогосподарських ярмарках,
ресторанах, кафе тощо), розмiщених на
ЩеСНЯНСЬКОГО РайЬну ."i.ru K"uru' та затвер
дити iT склад,
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суб'ектами господарювання
правил карантину людей щододотримання
об'ектiв торговельного розмiщення
непродоВольчою групою ToBapiB та
надання .rобуrо""" послуг; об'ектiв
закладiв
J\Ф

розмiщення (готелiв, хостелiв, KiMHaT вiдпочинку тощо);
закладiв з
надання стоматологiчноi допомоги,
розмiщених на територii Щеснянського
району MicTa Кисва та затвердити iT склад,
що дода€ться.
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Члени робочоi групи:

головний спецiалiст
ЩеСНЯНСЬКОi раЙонноi в

Щеснянсъке управлiння

з

питанъ запобiгання

,i.rl

киевi

Полiцiii
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корупцii

у MicTi Киевi (за згодою);

Головне управлiння
{ержпродспож вслужби в м.
Киевi (за згодою);
комунальне пiдприемство
виконавчого органу
(КиiЪсъкоi Mi . съкоi
Киiъськоi мiсъкоi
о.р;;;;о i _4^,rrrrrw^Poцll)
Ради
адмi Hi.rpuui ij (lvtунlцИп€
lлъна
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згодою);
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Головне управлiння
Щержпрацi у КиiЪськiй областi
( за згодою).
Начальник Управлiння
олагоустрою та пiдприемництва

Iгор ЮРЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОСаДОВиЙ скпад
робочоi групи J\ъ 2

господарювання правил
карантину людей
щодо
iщення непродоволъчою
tB розмiщення (готелiв,
х
стоматологiчноi
допомог
Киева

Головний спецiалiс

ринку
{еСнянськоТ раtо.r,
ГОлова робочоi'групи

ИеМНИЦТВа, ТОРгiвлi
та
ПiДПриемництва
ЖаВНОi аДМiнiстрацii

СПОЖИВЧого
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Члени робочоi групи:

головний сlrечiалiст Управлiння
житлово-комунального
господарства
,Щеснянськоi районноi в ,J.ri
K"."i д"р*""""' адмiнiстрацii
Щеснянсъке управлiння Полiцii

гунП

у MicTi Киевi (за згодою);

Головне управлiння
Щержпродспоживслужби в м. Киевi
(за згодою);

Комуналъне пiдприемство
вик

{[iтыоi,l,"*оiд"р*й;';;"#,fi
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Начальник Управлiння
олагоустрою та пiдприемництва
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Iгор ЮРЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження

Щеснянсъкоi районноТ
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ПОСаДовиЙ склад
робочоi групи }Ф з

Члени робочоi групи:

iнфраструктури Управлiння
oi районноi в MicTi kиевi
Щеснянське управлiння Полiцii

гунП

у MicTi Киевi (за згодою);

Головне управлiНня
{ержпродспоживслужби в м. Киевi (за згодою);

Комунальне пiдприемство вик

s;*1l;i,i."'-"io.p*u""oi;J,ffi;;d.i,й"ffi ЖЖХi""ffi "r?;
щепартамент Мiсъкого.благоустрою виконавчого
органу киiъсъкоi Micbkoi
ради (КиiЪськоi мiсъкоi д.р*u""оi адмiнi..рuчЦ
(за згодою);
Головне управлiння
!ержпрацi у КиiЪськiй областi ( за згодою).
Начальник Управлiння
благоустрою та пiдприемництва

Iгор ЮРЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Щеснянськоi
районноi в
M.icTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ

Посадовий склад робочоi групи

J\Ъ
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за дотримання суб'ектами гос
закладiв дошкiльноТ освiти,

(професiйно-технiчноi), вищоi, п

закладiв проведення зовнiшнього не

громадсЬких мiсцЬ (паркiв, cKBepiB, зон вlдпочинку,
кладовищ тощо) на територii
.Щеснянського району MicTa Киева

Головний спецiалiст вiддiлу з питань iнспектування,
аналiзу благоустрою
та збереження природного серэдовища Управлiння
благоустрою та
пiдприемництва .Щеснянськоi - lайонноi в
MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацiТ - голова
робочоi гр и М 4
Члени робочоi групи:

Представник Управлiння освiти
,Щеснянськоi районноТ

державноi адмiнiстрацiТ (за згодою);

в

MicTi Кисвi

Головне управлiння,.Щержпродспоживслужби
в м. Кисвi (за згодою);
Щеснянське управлiння Полiцii

гунП

у MicTi Киевi (за згодою);

комунальне пiдприсмство виконавчого органу
Киiъськоi MicbKoi ради
(КиiЪськоi MicbKoT державноi адмiнiстрацii)
пЙу"iц"п€lльна охорона> (за

згодою);

представник комун€rльного

пiдприсмства

насаджень Щеснянського
району MicTa Киева;
Начальник Управлiння
благоустрою та пiдприемництва

п

утриманню
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