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ПРО ВНеСеННЯ :Чi' ДО розпорядження Щеснянськоi районноi в MicTi кисвiДержаВноi адмiнiстрацii 
"iд bz липня 

'zi,ozo 
року J\,.' з74 кпро створення

i:'^Ёir- 
ГРУП З ДОТРИМаННЯ СУб'ектами господарювання правил карантину

ВiдповiДно дО ЗаконУ УкраiнИ uПрО MicrteBi державнi адмiнiстрацiТ>,
розпорядження. виконавчого органу КиiЪСькоТ мiсl,коi.рЪо" (К"ТвськоТ MicbKoi.ДержаВноi адмiнiстрацii) вiд 31 сiчня 2О].| року Nч 121 <про реалiзацiюрайонними В MicTi Кисвi державними адмiнiстрацiями окремихповноважень)), у зв'язtсу з кадровими змiнами:

1, Унести змiни до складу робочоТ групи }& 1 з дотримання суб'сктамигосподарювання правил карантину людей щодо об'сктiв торгiвельноiдiяльностi продуктами харчування та IIадання послуг громадськогохарчування (в тому числi у тимчасових спорудах (МАФах), наагропроДовольчих ринках, сiльськогосподарськIIх ярмарках, ресторанах,кафе тощо); об'ектiв торговельного розмiщення непродовольчою групоюToBapiB та надання побутових послуг; закладiв розмiщення (готелiв, хостелiв,KiMHaT вiдпочинку тощ l); ,uпruдi" з надання стоматологiчноi допомоги;
У:Р":Y:]В ТРаНСПОРТУ (ТРаНСПОРТНИХ засобiв), в тому 

"r.ni метрополiтен,lншl заклади, установи, якi передбачають приймання вiдвiдувачiв,
розмiщених на територii !еснянського району MjcTa Киева, затверджеIIого
розпоряДженняМ ,Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi л.р*uоrrоI адмiнiстрацiiвiд 07 липня 2О2О року J\Ъ 37а <Про створення робочих груп з дотриманнясуб'ектами господарювання правил карантину людей>, виклавши його вновiй редакцii, що додасться.

2, Унести змiни до складу робочоI групи Jф 2 з дотримання суб'сктамигосподаРювання правил карантиrry людей щодо закладiв дошкiльноТ освiти,ЗаКЛаДiВ ЗаГеLПЬНОТ СеРеДНЬОi, професiй.rоТ 
'frрофесiйно-технiчнот), 

виrцот,позашкiльноТ освiти, ryртожиТ*iu 
^ 

rа,aпадiв освiги; закладiв проведення



2

зовнiшнього незалежного оцiнювання та тестув ння, громадських мiсць
(паркiв, cKBepiB, зон вiдпочинку, кладовищ тощо) на територiТ /(еснянського

районУ MicTa Кисва, затвердженого розпорядженням Щеснянськоi районноi в

MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацiТ вiд 07 лиttttя 2020 року J\Ъ 374 <ПРО

створення робочих груп з дотримання суб'ектами господарювання правил

карантину людей>), виклавши його в новiй редакrдii, що дода€ться.

3. Визнати такими, Що втратили чиннiсть пункти l, 2 розпорядження
,Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi державноI адмiнiстрацii вiд 02 вересня

2020 року JФ 465 <Про внесення змiн до складу р бочих груп з дотримання
суб'сктами господарювання правил карантину людеЙ).

4. Контроль за виконанням
заступника голови ,Щеснянськоi
адмiнiстрацii О. ГIлясецьt<о""

цього розпорядження покласти на

районноi в MicTi Кисвi державноТ

Голова Ъ.-** !митро PATHIKOB



зАтtsЕрджЕtJо

(в редакцii розпорядження !еснянськот
районноi в MicTi Кисвi державноТ
адмiнi
вiд

Посадовий склад робочоТ групи Nэ lз дотримання суб'ектами господарювання правил карантину людей щодооб'ектiв торгiвельноi дiяльностi ,роду*rчr" *uрчування та надання послуг
|ромадсЬкого харчування (в тому числi у тимчасових спорудах (МАФах), наагропродовольчих ринках, сiльськогосподарських ярмарках, ресторанах,кафе тощо); об'ектiв торговельного розмiщення непродовольчою групоюToBapiB та надання побутових послуг; lакладiв розмiщення (готелiв, хостелiв,KiMHaT вiдпочинку тощо); за*падi,

уiлприемств транспорту (транспортни
lнш1 заклади, установи, якi пер
розмiщених на територii .Щеснянського

головний спецiа-гriст вiддiлу з питань пiдприсмництва, торгiвлi таспоживчого ринку Управлiннп благоустрою та пiдприемництва
,ЦеснянськоТ районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ
голова робочоI групи Nэ 1

Члени робочоТ групи:

ГоловниЙ спецiалiсТ з питань запобiгання i виявлення корупцii
!еснянськоi районноТ в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацii;

головний сlечiалliст Управлiння житлово-комун€шьного господарства
.Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii

.Щеснянське управлiння ПолiцiТ ГУНП у MicTi Киевi (за згодою);

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

Комунальне пiдприемство виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoT ради(КиiЪськоТ MicbKoT державноi адмiнiстрuцii) .iМунiципаJIьна охорона))(за згодою);



адмiнiстрацiТ)

(Киiвськоi

Головне уп

В.о. начальника Управлiння
благоустрою та пiдприемництва

гIовост1 та розвитку пiдпри€мництва
MicbKoT ради (КиIвськоТ MicbKoT

виконавчого
державноТ

згодою);

виконавчого оl)гану Киiвськоi мiськоi
Т державноi адмiнiстрацiI) (за згодоrо);

iння !ержпрацi у КиiЪськiii областi ( за згодою).



ЗАТВЕРДКЕНО
Розпорядж ення !еснянськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ
вiд 07 липня 2020 року J\b 374
(в редакцii розпорядження !еснянськоТ
районноТ в blicTi Кисвi державноi

Посадовий склад робочоТ групи Nч 2
за дотримання суб'ектами господарювання пра.вил карантину людей щодозакладiв дошкiльноi освiти, закладiв ,u.urr",,,oT середньоТ, професiйноi'
(професiйно-технiчнот), вищоi, позашкiльнот освiти, Ъуртожиткiв закладiвосвiти; закладiв проведення зовнiшнього незалежного оцiнювання татестування, громадських мiсць (паркiв, cKBepiB, зон вiдпочинку, кладовищ
тощо) на територii !еснянського району MicTa Kr.,.Ba

Головний спецiалiст вiддiлу з питань iнспектування, аналiзу
благоустрою та збереження природного середовища Управлiння
благоустрою та пiдприемництва !еснянсt,коi районнот в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii - голова робочоi групи М 2

Члени робочоТ групи:

представник Управлiння освiти !еснянськот районноi в MicTi Киевi
державноТ адмiнiстрацiТ (за згодою);

Головне управлiння !ержпродспоживслужби в м. Киевi (за згодою);

Щеснянське управлiння Полiцii ГУНП у мiс.гi Киевi (за згодою);

Комунальне пiдприсмство виконавчого органу Киiвськоi MicbKoT ради(Киiвськоi MicbKoi державноi' адмiнiстрацli';,iМуrriцип€Ulьна охорона))
(за згодою);

представник комун€tльного пiдприсмства по утриманню зелених
насаджень .Щеснянського району MicTa Киева;

В.о. начагlьника Управлiння
благоустрою та пiдприсмництва олег ШУРИГА


