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Про запровадження дистанційної  

роботи на період карантину 

 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких актів законодавчих 

актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 № 530- IХ, Постанови Кабінету Міністрів України від 

11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України 

коронавірусу COVID-19», від 16 березня 2020 року № 215 «Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню 

на території України коронавірусу COVID-19», на виконання розпорядження голови 

Донецької ОДА, керівника обласної військово-цівільної адміністрації від 17 березня 2020 

року № 267/5-20 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-цівільної адміністрації від 12 березня 2020 року № 231/5-20», 

керуючись статтями 42, 59, 73 Закону України від 21.05.1997р.  № 280/97-ВР «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Керівникам структурних підрозділів Покровської міської ради: 

1.1. визначитися щодо технічної і практичної можливості запровадження, 

тимчасово з 23 березня 2020 року до 03 квітня 2020 року  дистанційної роботи працівників 

на дому (за їх згодою); 

1.2. сприяти реалізації права працівників на отримання за їх проханням відпусток 

у порядку, встановленому законодавствам (без врахування графіків відпусток). 

2. Упродовж робочого часу, визначеного правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, працівникам щодо яких запроваджено дистанційну роботу, виконувати в 

повному обсязі посадові обов’язки, бути на постійному мобільному зв’язку, відповідати на 

дзвінки, опрацьовувати електрону пошту, у разі необхідності, з’являтися на робоче місце за 

викликом керівництва. 

3. Безпосереднім керівникам працівників, щодо яких запроваджено дистанційну 

роботу, контролювати дотримання ними вимог  пункту 2 цього розпорядження, у разі 

порушення яких без поважних причин надавати відповідним заступникам міського голови, 

керуючому справами виконавчого комітету доповідні записки про скасування рішення із 

запровадження такої дистанційної роботи. 

4. Контроль щодо виконання цього розпорядження залишаю за собою. 
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В.п.міського  голови         І.Сущенко 


