
ДЕСНЯНСЬКА РДЙОННА В NIICTI КИ€ВI
ДЕ РЖАВНА АДМIНIС ТРАЦIЯ

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

Вiдповiдно до Закону Украiни
го
Bi
ер

о органу КиiЪськоТ MicbKoi радивiд 11 листопада 202t року та
б'ектами господарювання вимогщодо проведення профiлактичних i протиепiдемiчних заходi" на перiодкарантиНу на територii Щеснянського району MicTa Киева:

1, Створити робочу групу м 1 З дотримання суб'ектами господарюванняправил карантину людей щодо об'сктiв торгiвелънот дiяльностi продуктамихарчування та надання послуг громадського харчування (в тому числi утимчасових спорудах (МАФах), на агропродовольчих ринках,сiльськогосподарських ярмарках, ресторанах, кафе тощо), розмiщених на

;:fi:::}. 
ЩеСНЯНСЬКОГО РайЬну ."i.ru K"uru' та затвер дити iT склад, що

2, Створити робочу групу J\Ф 2 з дотримання суб'ектами господарюванняправил карантину людей щодо об'ектiв торговельного розмiщеннянепродоВольчою групою ToBapiB та надання .rобуrо""" послуг; об'ектiвзакладiв розмiщення (готелiв, хостелiв, KiMHaT вiдпочинку тощо); закладiв знадання стоматологiчноi допомоги, розмiщених на територii Щеснянськогорайону MicTa Кисва та затвердити iT склад, що дода€ться.
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пуЛlЬ3здотримання

еи щодо пiдприемств

приймання вiдвiдувачiв,
Киева, та затвердити iT с

суб'ектами господарювання

4, СтвоРити робочу групУ J\гs 4 з дотримання суб'ектами господарювання''РаВИЛ 
КаРаНТИДУ ЛЮДей^ЩОЛО ЗаКладiв дош*iп""оi ;i;;; закладiв загальноi

ýfiЖl"'?, J',:Ж;H";.lTi: * "i 
Л" ОiЪ*iЬо D, вищф 
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о, urnin"Hoi о с вiти,оцi"ю"urrr;r;;;а;;;;:li, закладiв проведення зовнiшнього нез€UIежногокладовищ,"lБТТ##dlЁТl"Ж:';:Ъ*Н;,.т"iт",.о'iоi;;;;r,
iT склад, що додаеться. 

_ r д{vrJtl,'tluъкого району MicTa Киева, та затвер дити

5. Робс

ffi ,ffi;# 
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ПОСТаНоВИ Кабiнету MiHicrpi"'Y-p"i"" 

"iд 09 грудня 2020року м 12зб,,Про встаЕ
протиепiо.riJi|i'х]i*,JlоТfiн 

" 
iu ЗапроВаДженIш обмежувальних

респiраторноi хвороби COVID- 19, спрПРОТОКолу М 66 вiд 22 жовтнятехногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй виrКиiЪсъкоi мiсъкоr радиЩиЫкоi,i."Koi оБ- u""or адмiнi.,оffi"Ого 
органУ

ПРОТОКОЛУ М 68 ВiД 28 жовтня 2о21 року постiйноi'комiсiт з питаньтехногенно-екологiчноi безпеки та надзвиruй""* ситуацiй викКиiЪсъкоi MicbKoi РаДиlк"iu^йоi MicbKof оБ*u"rоi адмiнi. оu?,Ы"ого 
органу

6, Визнати 
_ 
такими, щО втратили чиннiсть розпорядження {еснянсъкоiрайонноi в MicTi {чт: o.p*u""oi адмiнiс трацii:вiд 07 липшI 2О2О року йlZ;по;;;й""я 

робочих груп з дотриманнявання np?:"{ 
_карантину людей> ; ' '

2l року М 550 ,,Про i"".."", змiн о розпорядженнrI
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ЗДТВЕРДЖЕНО

снянсъкоi районноi
нiстрацii
09&

Начальник Управлiння
олагоустрою та пiдприемництва

ПОСаДовиЙ склад робочоi групи N 1

з дотримання суб'ектами господарювання fОб'еКТiв торгiвелъноi дiял""о."i й"r;;;;"Jffifi"##Т;", людей щодогромадського хагропрод""",".,ххli,Нх,':,#I1"..ж'й"u"о"их споруд#lffiъffi Т
ТОЩО), Р ОЗМi ще них на територ i i д; ;;; #;Ж"УffiТ? ; :;. 

r"о 
""ur, пЬбЪ

. Головний спецiалiст вiддiлу з питанъСПОЖИВЧОГО. ринку управлiн , й.оr:ЦЪЁ"iiЦri?,__торгiвлi та

*'"*H:;:l",P;i""xч ;; MicTi к"Бi, ;b;;"";i ;,#,T.#fi1l*a

Члени робочоi групи:

головний спецiалiст з питанъ запобiгання i виявлЩеСНЯНСЬКОi раЙонноi в ,i.rl киевi fi;;;;"i адмiнiс uurri""" 
корупцii

Щеснянсъке управлiння Полiцiii у MicTi Киевi (за згодою);
Головне управлiння {ержпродспож вслужби в м. Киевi (за згодою);
комунальне 

. 
пiдприемство виконавчого органу Киiъськоi мiсъкоi Ради

(КиiЪсъкоi Mi съкоi о.р;;;;о i адмi Hi.rpuui ij <MyHi цип€lл ън€згодою); 
_4^,rrrrrw^Poцll) (lvtунlцИп€lлъна 

охороны (за

.Щепартамент промисловостi

ахт3^Ж"ооi"'i";;iЙ?ir"lff fi ;Н'ff Т.ж;"ъТ;#-"-ffi ;
Головне управлiння Щержпрацi у КиiЪськiй областi ( за згодою).

Iгор ЮРЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОСаДОВиЙ скпад робочоi групи J\ъ 2

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

Головний спецiалiс
СПОЖИВЧого ринку ИеМНИЦТВа, ТОРгiвлi та
{еСнянськоТ раtо.r, ОЮ Та ПiДПриемництва
ГОлова робочоi'групи ЖаВНОi аДМiнiстрацii

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 цнffifr,"ff iпжн:Б";",'ъ;

{епартамент Mi
рuд"iк,*."поi'",l?iОоf;3iН;r'"ff Жff ;тЁ::1ъifiтськоiмiськоi

Начальник Управлiння
олагоустрою та пiдприемництва

Iгор ЮРЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Щеснянсъкоi районноТ
:,y,,.Ji.Ti,."|;-.Д;#,:"*iJ,:;Ёff '

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?;

вiд

щепартамент Мiсъкого.благоустрою виконавчого органу киiъсъкоi Micbkoiради (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 4

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 благоустроюта збереження природного серэдовища Управлiння благоустрою тапiдприемництва .Щеснянськоi 
- 
lайонноi в MicTi Киевi державноiадмiнiстрацiТ - голова робочоi гр и М 4

Члени робочоi групи:

Представник Управлiння освiти ,Щеснянськоi районноТ в MicTi Кисвiдержавноi адмiнiстрацiТ (за згодою);

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

Щеснянське управлiння Полiцii гунП у MicTi Киевi (за згодою);

комунальне пiдприсмство виконавчого органу Киiъськоi(КиiЪськоi MicbKoT державноi адмiнiстрацii) пЙу"iц"п€lльна
згодою);

представник комун€rльного пiдприсмства п утриманню зелен!гхнасаджень Щеснянського району MicTa Киева;

Начальник Управлiння
благоустрою та пiдприемництва

MicbKoi ради
охорона> (за

Iгор ЮРЧЕНКО


