
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

ПО МІСТУ КИЄВУ 

НАКАЗ 

Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 
2020 р. № 760 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» 
з метою протидії поширенню гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 в Регіональному відділенні Фонду 
державного майна України по м. Києву (далі Регіональне відділення), 

НАКАЗУЮ: 

1. Обмежити до 31 жовтня 2020 року допуск до приміщення Регіонального 
відділення особам, які не є працівниками Регіонального відділення. 

2. На період дії карантину по 31 жовтня 2020 року: 
установити, що наради та інші заходи, необхідні для вирішення поточних 

питань діяльності Регіонального відділення, проводяться працівниками 
Регіонального від ділення в телефонному режимі або за допомогою електронних 
засобів комунікації; 

застосувати для працівників Регіонального відділення, за потреби, 
дистанційну роботу. 

3. Керівникам структурних підрозділів регіонального відділення: 
забезпечити моніторинг стану здоров'я працівників структурного 

підрозділу та у разі підтвердження випадків захворювання гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2, 
письмово надавати відділу управління персоналом наступну інформацію: 
прізвище, ім'я та по батькові, дата народження (число, місяць, рік) особи, яка 
захворіла, номер мазка, яким підтверджується діагноз - гостра респіраторна 
хвороба СОУГО-19, спричинена коронавірусом 8АК8-СоУ-2, адреса і назва 
клініки (лабораторії), в якій зроблено аналіз (яка видала результат мазка); 
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забезпечити складання списків осіб, які безпосередньо контактували з 
працівником, у якого підтверджено випадок захворювання гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2, та 
передачу його відділу управління персоналом для вчинення подальших дій; 

у разі необхідності погоджувати надання відпусток працівникам. 
4. Відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, відділу 

адміністративно-господарської роботи на період дії карантину вживати 
організаційних, матеріально-технічних, фінансових, профілактичних заходів, 
спрямованих на протидію поширення гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, у приміщенні Регіонального 
відділення. 

5. Керівникам структурних підрозділів Регіонального відділення 
забезпечити безумовне дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів 
України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та 
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 
поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2» (із змінами). 

6. Рекомендувати керівникам структурних підрозділів Регіонального 
забезпечити на період дії карантину: 

спостереження за станом здоров'я працівників відповідних підрозділів і в 
разі його погіршення скеровувати таких працівників до відповідних медичних 
закладів; 

застосування там, де це можливо, гнучкого режиму робочого часу, який 
зокрема, передбачає різний час початку і закінчення роботи для різних 
категорій працівників, дистанційну роботу з метою обмеження скупчення 
громадян в транспорті та на шляхах прямування на роботу/з роботи. 

7. Заступнику начальника Регіонального відділення Козлову І.Є. . 
забезпечити на період дії карантину здійснення профілактичних заходів, 
спрямованих на протидію поширення госторої респіраторної хвороби СОУГО-
19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2 в Регіональному відділенні, 
організувати та забезпечити обов'язкове вимірювання температури працівників 
при вході та виході з адміністративної будівлі за адресою: бульвар 
Т. Шевченка - 50-Г. 

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

В.о. начальника Регіонального відділення 
водства 
Мфолю 

підпис 
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Про затвердження режиму роботи та графіку особистого 
прийому громадян посадовими особами 
Регіонального відділення ФДМУпом. Києву 

У зв'язку з виявленням гострої респіраторної коронавірусної хвороби 
СОУГО-19 у співробітника регіонального відділення, з метою запобігання 
подальшого можливого поширення та посилення профілактичних заходів з 
недопущення нових випадків інфекції, 

ЗОБОВ'ЯЗУЮ: 
1. Всіх начальників відділів, завідувачів секторів та співробітників 

регіонального відділення: 
1.1 Припинити особистий прийом громадян та юридичних осіб у 

приміщеннях регіонального відділення Фонду державного майна України по 
м. Києву. 

1.2. Впровадити надання роз'яснень та консультацій у телефонному 
режимі за номерами телефонів, зазначених на офіційній веб-сторінці за 
посиланням: \у\УЛ¥.зрШ.§0У.иа/иа/ге§юпз/куіУ.Ьіт1. 

1.3. Рекомендувати громадянам та юридичним особам оформлювати 
заяви та звернення письмово, направляти поштою, електронною поштою або 
через скриньку, яка розміщена на 1 поверсі регіонального відділення. 

1.4. Перебувати у будівлі регіонального відділення тільки у засобах 
індивідуального захисту. Посилити заходи щодо додаткової особистої 
дезинфекції рук та місць загального користування. 

2. Відділ адміністративно-господарської роботи: 
2.1. Організувати допуск на робочі місця співробітників тільки після 

попереднього вимірювання температури за допомогою безконтактного 
термометра. 

3.Сектор організаційного забезпечення: 
3.1. Оприлюднити дане розпорядження на офіційному веб-сайті регіонального 

відділення Фонду державного майна України по м. Києву до 09.09.2020 року. 
Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

-

В.о. начальника регіонального відділення Яна МАТІЄВА 

ШЬ*? 
підпис 
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