БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 18 березня 2020 року

м. Біла Церква

№ 156

Про запровадження дистанційної роботи
на період встановлення карантину або
обмежувальних заходів
Розглянувши подання керуючого справами виконавчого комітету міської ради,
відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 13, ст. 14
Закону України «Про охорону праці», Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення
коронавірусної хвороби (COVID-19)», постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня
2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID19» та від 16 березня 2020 року № 215 «Про запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»,
протоколу комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій № 4 від 18 березня 2020 року, на виконання
розпоряджень Київської обласної державної адміністрації від 16 березня 2020 року № 148
«Про дистанційну роботу на період карантину» та від 17 березня 2020 року № 149 «Про
запобігання поширенню на території Київської області гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», беручи до уваги протокол
позачергового засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій від 18 березня 2020 року № 5, з метою недопущення
розповсюдження коронавірусної інфекції, збереження життя, здоров'я та забезпечення
безпеки працівників та відвідувачів, виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. На період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19):
1.1. Працівникам виконавчих органів Білоцерківської міської ради доручити
виконувати визначені посадові обов’язки дистанційно, забезпечивши при цьому належні
результати роботи.
1.2. Працівникам виконавчих органів Білоцерківської міської ради в умовах
дистанційної роботи дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових
інструкцій та чинного трудового законодавства, забезпечити безумовне перебування на
постійному мобільному зв’язку, систематичну перевірку електронної пошти та системи
електронного документообігу, надання відповідей в порядку та у строки визначені чинним
законодавством на листи, запити, тощо, виконання впродовж робочого часу посадових
обов’язків у повному обсязі.
1.3. Встановити години прийому вхідної кореспонденції виконавчими органами
Білоцерківської міської ради з 12 години 00 хвилин до 15 години 00 хвилин.
1.4. Загальному відділу виконавчого комітету міської ради та відповідним
самостійним структурним підрозділам міської ради забезпечити виведення на бланки
документів, що подаються на підпис керівництву щодня з 15.00 до 17.00, за виключенням
документів, що потребуватимуть невідкладного розгляду та надання відповіді.
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1.5. Працівникам виконавчих органів Білоцерківської міської ради, що є
користувачами системи електронного документообігу до 09 години 00 хвилин 19 березня
2020 року подати до відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення роботи міської ради
і виконавчого комітету дані, що необхідні для забезпечення роботи в системі електронного
документообігу дистанційно.
2. Керівникам виконавчих органів Білоцерківської міської ради зі статусом юридичної
особи визначити своїм наказом відповідальних за приймання вхідної кореспонденції.
3. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю міської ради щоденно
висвітлювати діяльність міської ради та її виконавчих органів щодо рішень прийнятих в
період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням
коронавірусної хвороби (COVID-19).
4. В разі виникнення необхідності проведення наради керівництвом міської ради та її
виконавчих органів, керівникам структурних підрозділів невідкладно забезпечити особисту
присутність.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого
комітету міської ради Олійник А.О.
Міський голова

Геннадій ДИКИЙ

