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E-mail:zps19@ukr.net, Код ЄДРПОУ 25493174 

Н А К А З 

Від 17.03.2020.                                                                                              №_______ 

 

Про порядок опрацювання, розгляду письмових звернень, запитів щодо надання 

публічної інформації, особистого прийому громадян та допуску до будівлі Запорізького 

навчально-виховного комплексу №19  на період карантину 

У відповідності до постанови Кабінету Miністрів України від 11.03.2020 року № 

211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVlD-19», наказу 

МОН України від 16.03.2020 №406 «Про організаційні заходи для запобігання 

поширенню коронавірусу COVID-19», протоколу  позачергової комісії з питань ТЕБ та 

НС Запорізької області від 12.03.2020 №5, розпорядження міського голови «Про 

запобігання поширенню на території м. Запоріжжя коронавірусу COVD-19» від 

12.03.2020 №89, наказу департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 

17.03.2020 № 91 «Про порядок опрацювання, розгляду письмових звернень, запитів щодо 

надання публічної інформації, особистого прийому громадян та допуску до 

адміністративних будівель та приміщень в департаменті освіти і науки Запорізької 

міської ради  на період карантину», наказу  ТВО Шевченківського району №62 від 

17.03.2020р. «Про порядок опрацювання, розгляду письмових звернень, запитів щодо 

надання публічної інформації, особистого прийому громадян та допуску до 

адміністративних будівель та приміщень в ТВО Шевченківськогорайону , 

НАКАЗУЮ: 

1.Призупинити особистий прийом громадян, прийом письмових звернень та 

запитів щодо надання публічної інформації, якi передаються особисто громадянами чи 

через уповноважену особу, в приміщеннях ЗНВК №19  на зазначений період карантину. 

2. Обмежити допуск до адміністративної будівлі та приміщень ЗНВК №19  для осіб, окрім 

працівників школи на зазначений період карантину. 

3. Заступнику директора школи Сергеєвій Г.В. розмістити на офіційному сайті  школи  

наказ департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 17.03.2020 № 91 «Про 

порядок опрацювання, розгляду письмових звернень, запитів щодо надання публічної 

інформації, особистого прийому громадян та допуску до адміністративних будівель та 

приміщень в департаменті освіти і науки Запорізької міської ради  на період карантину», 

наказ ТВО Шевченківського району №62 від 17.03.2020р. «Про порядок опрацювання, 



розгляду письмових звернень, запитів щодо надання публічної інформації, особистого 

прийому громадян та допуску до адміністративних будівель та приміщень в ТВО 

Шевченківськогорайону , наказ по школі «Про порядок опрацювання, розгляду 

письмових звернень, запитів щодо надання публічної інформації, особистого прийому 

громадян та допуску до будівлі Запорізького навчально-виховного комплексу №19  на 

період карантину». 

4. Адміністрації школи 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. 

5.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  

 

Директор ЗНВК №19                                                                                                 Г.О.Тандура 

 

З наказом ознайомлені: 

Заступник директора з НВР                                                            Л.П.Буркот 

Заступник директора з НВР                                                            Л.М.Добринь 

Заступник директора з ВР                                                               З.В.Болкова 

Заступник директора з НВР                                                            Г.В.Сергєєва 

 

 


