УКРАЇНА
Тлумацька районна рада
Івано-Франківської області

_________ РОЗПОРЯДЖЕННЯ_________
Від 24.03. 2020 р. № 34 -р
м. Тлумач
Про додаткові заходи із
попередження виникнення гострої
респіраторної хвороби та
запровадження дистанційної роботи
Тлумацької районної ради на період
карантину

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Постанови КМУ від 11.03.2020 року № 211 «Про запобігання
поширенню на території України коронавірусу СОУГО-19» (із змінами), з
урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 р., у зв’язку з
обмежувальними заходами щодо недопущення поширення та запобігання
коронавірусної інфекції СОУГО-19 на території Тлумацького району,
забезпечення
особистої безпеки
працівників
виконавчого
апарату
Тлумацької районної ради:

1.Запровадити дистанційну роботу працівникам виконавчого апарату
Тлумацької районної ради Івано-Франківської області на період карантину.
2.У продовж робочого часу, визначеного Правилами внутрішнього
службового розпорядку працівників виконавчого апарату Тлумацької районної
ради, працівники зобов’язані:
•

виконувати обов’язки, передбачені посадовими інструкціями;

•

відповідати на дзвінки керівника;

• перевіряти електронну пошту та опрацьовувати письмові та
електронні листи (заяви, звернення тощо), здійснювати оперативно за
допомогою електронних засобів комунікації відповіді на листи.
3.Прийом листів, заяв та звернень на адресу районної ради проводиться в
приймальні районної ради на адресу електронної пошти районної ради та через

поштове відділення почергово працівником виконавчого апарату районної ради;
довідки за телефоном 2-19-46.
4.Призупинити прийом громадян з особистих питань голови районної ради,
його заступника.
На період карантину
5.Встановити, що за недотримання трудової дисципліни при виконанні
трудових обов’язків під час запровадження дистанційної роботи, працівники
несуть відповідальність згідно чинного законодавства.
6. Затвердити заходи профілактики для запобігання виникненню та
поширенню коронавірусної інфекції СОУГО-19 у Тлумацькій районній раді,а
саме:
6.1. Провести роз’яснювальну роботу серед працівників виконавчого апарату
про симптоми коронавірусної інфекції СОУГО-19 та шляхи її розповсюдження,
заходи протидії цій інфекції.
6.2. Організувати оформлення відпусток без збереження заробітної плати
працівникам, за їх згодою.
На період карантину
6.3. Забезпечити працівників захисними масками, засобами гігієни та
дезінфекції.
6.4. Запровадити чіткий режим
використанням дезінфікуючих засобів.
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На період карантину
7.Опублікувати дане розпорядження на офіційному сайті Тлумацькоїї
районної ради Івано-Франківської області.
8. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова районної ради

В.Двояк

