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ЗАПОРIЗЪКА MICЬKA РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ

вул. НезалежноТУкраТни, 39Б, м. Запорiжжя, 690З7

,"r.tOOt)ZZ+-0B

нАкАз
м. Запорiяtхся

l1po порядок опрацювання, розгляду письмових звернень, запитiв щодо
надання публiчнот iнформацiт, особистого прийому громадян та допуску до

адмiнiстративних будiвель та примiщень в департаментi освiти i науки

ЗапорiзькоТ MicbKoT ради на перiод карантину

у вiдповiдностi до Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи кПро

запобiгання поширенню на територiТ Украiirи KopoнaBipycy COVID-19 вiд ll
березня 2020 року N'921l, наказу MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни <Про

орг.анiзацiйнi заходи для запобiгання поширенню KopoHaBipycy COVID-19> вiд

16.03.2020 року Nь406, розпорядження мiського голови <Про запобiгання

поширенню на територiТ м. Запорiжжя KopoHaBipycy COVD_l9> вiд l2.0з.2020

N'9tt9. протоколiв позачергового засiдання мiсцевоТ KoMiciT з питань техногенFIо-

екологi.tноТ безпеки i надзвичайних ситуацiй м. Запорi>lсжя (вiд l 1.0З .2020 N'905,

гзiд 16.03 .2020 N'907) Про забезпечення виконання наказу моН УкраТни вiд

l6.03.2020 ль406 <Про органiзацiйнi заходи для запобiгання поширенню
KopoHaBipycy COVI D- 1 9)

FIАКАЗУIо:

l. Призупинити особистий гIрийом громадян, прийом письмових
:]BepI1eHb та запитiв Irдодо надання публiчноТ iнформацiТ, якi передаються

особисто громадянами чи через уповноважену особу, в примiщеннях

деIlар,гаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoT ради, його вiдокремлеFIих

с,l^руктурних пiдроздiлах-територiальних вiддiлах освiти, структурних
rriдроздirlах створених при департ,аментi освiти i науки Запорiзьltоi MicbkoT

Ради та його вiдокремлених отруктурних пiдроздiлах-територiальних вiддiлах

освiти на зазначений перiод карантину.
2. Обмехtити допуск до адмiнiстративних будiвель примiщень2. обмехtити допуск до адмiнiстративних Сtудtвель та примlщень

департаменту освiти i науки Запорiзькот MicbkoT ради, його вiдокремлених
структурних пiдроздiлiв-територiальних вiддiлiв освiти, структурних
пiдроздiлiв створених при департаментi освiти i науки Запорiзькот MicbkoT

Ради для осiб, oKpiM працiвникiв департаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ

MicbKoT рад, на зазначений перiод кар?Jнтину.



З. Вiдповiдальним особам департаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoT ради,
lсерiвникам вiдокремлених с,rруктурних пiдроздiлiв-т,ери,rорiальних вiддiлiв

оовiти департаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoT ради:
З. l . Розмiстити на офiцiйному сайr,i департаменту освiт,и i науки ЗапорiзькоТ

MicbKoT ради, його вiдокремJIеFIих структурних пiдроздiлах-територiальних
вiддi,пах освiти цей наказ.
З,2. Забезпечити опрацювання та розгляд письмових зверненЬ громадян,

запитiв щодо надання публiчнот iнформацii, якi надiйшли поштою, в

електроннiй формi, усних звернень, якi отриманi за допомогоЮ засобiв
,rе.пефонного зв'язку.
4. Керiвникам закладiв освiти MicTa видати вiдповiднi накази в МеЖаХ cBoix
поI]новая(ень.
5. ltoHтpoJlb за виконанням
де гI артаменту- начапьника
/департаменту освiти i науки

даного наказу rrоклас,ги на зас,гупника директора
вiддiлу органiзацiйноТ та кадровоТ роботи
ЗапорiзькоТ фськоТ Фурсу О.О

l]иректор деlrартаменту
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C.tO. Романчук


