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Н А К А З
17.03.2020 № 063/р

Про порядок опрацювання, розгляду письмових звернень, запитів щодо надання публічної 
інформації, особистого прийому громадян та допуску до адміністративних будівель та примі
щень територіального відділу освіти Комунарського району на період карантину

У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поши
ренню на території України коронавірусу СОУЮ-19 від 11 березня 2020 року №211, наказу 
Міністерства освіти і науки України «Про організаційні заходи для запобігання поширенню 
коронавірусу СОУШ-19» від 16.03.2020 року №406, розпорядження міського голови «Про 
запобігання поширенню на території м. Запоріжжя коронавірусу СО\Ш-19» від 12.03.2020 
№89, протоколів позачергового засідання місцевої комісії з питань техногенно- екологічної , 
безпеки і надзвичайних ситуацій м. Запоріжжя (від 11.03.2020 №05, від 16.03.2020 №07) Про 
забезпечення виконання наказу МОН України від 16.03.2020 №406 «Про організаційні за
ходи для запобігання поширенню коронавірусу СОУШ-19», відповідно до наказу департаме
нту освіти і науки Запорізької міської ради №91р від 17.03.2020 «Про порядок опрацювання, 
розгляду письмових звернень, запитів щодо надання публічної інформації, особистого при
йому громадян та допуску до адміністративних будівель та приміщень департаменту освіти і 
науки Запорізької міської ради на період карантину»

НАКАЗУЮ:

1. Призупинити особистий прийом громадян, прийом письмових звернень та запитів 
щодо надання публічної інформації, які передаються особисто громадянами чи через уповно
важену особу, в приміщеннях територіального відділу освіти на зазначений період каран
тину.

2. Обмежити допуск до адміністративних будівель та приміщень територіального від
ділу окрім працівників на зазначений період карантину.

3. Головному спеціалісту територіального відділу Ємельяновій К.О.:
3.1. Розмістити на офіційному сайті наказ департаменту освіти і науки Запорізької мі

ської ради від 17.03.2020 №91/р та цей наказ.
3.2. Забезпечити опрацювання та розгляд письмових звернень громадян, запитів щодо 

надання публічної інформації, які надійшли поштою, в електронній формі, усних звернень, 
які отримані за допомогою засобів телефонного зв’язку.

4. Керівникам закладів освіти району видати відповідні накази в межах своїх повнова
жень.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного спеціаліста ТВО 
Ємельянову К.О.

Головний спеціаліст територіального відділу В.С. Дерев’янко

Ємельянова 239-71 -66
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