
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА 

 
Н А К А З  

№ 91 

 

15 грудня 2021 року                   м. Івано-Франківськ 

 

Про заходи щодо запобігання поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19) серед 

працівників органів прокуратури області 

 

З метою запобігання поширенню серед працівників органів прокуратури 

області коронавірусної хвороби (COVID-19), відповідно до статей 10, 11,  

18 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»,  

статті 7 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 

№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2», керуючись статтею 11 Закону України «Про прокуратуру»,  

 

Н А К А З У Ю : 

 1. Першому заступнику, заступнику керівника обласної 

прокуратури, керівникам самостійних структурних підрозділів обласної 

прокуратури, керівникам окружних прокуратур у межах компетенції 

посилити контроль за дотриманням заходів щодо мінімізації ризиків 

розповсюдження коронавірусної хвороби (COVID-19). 

1.1. На час дії карантину забезпечити виконання вимог наказів 

виконувача обов’язків Генерального прокурора від 12.03.2020 № 141 «Про 

заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 серед 

працівників органів прокуратури», від 13.03.2020 № 147 «Про призупинення 

проведення особистого прийому громадян», а також Рекомендацій щодо 

особливостей організації та порядку роботи органів прокуратури з метою 

забезпечення їх сталого функціонування, запобігання поширенню серед 

працівників прокуратури коронавірусної хвороби (COVID-19), належного 

санітарного стану в адміністративних приміщеннях, дотримання працівниками 

прокуратури санітарно-гігієнічних норм, затверджених Генеральним 

прокурором 08.02.2021 (далі – Рекомендації). 
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 1.2. Вживати заходи щодо забезпечення сталого та безперебійного 

виконання покладених на прокуратуру конституційних функцій на доручених 

напрямах із урахуванням карантинних обмежень та відповідно до 

Рекомендацій. 

1.3. Невідкладно надсилати до відділу матеріально-технічного 

забезпечення та соціально-побутових потреб обласної прокуратури через 

систему електронного документообігу інформацію про підпорядкованих 

працівників, які захворіли на коронавірусну хворобу, а також про їх одужання. 

 2. Відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-

побутових потреб обласної прокуратури: 

2.1. Забезпечити своєчасне та повне проведення профілактичних і 

протиепідемічних заходів, посилення санітарного контролю у приміщеннях 

органів прокуратури області з урахуванням Рекомендацій. 

2.2. Відповідно до встановлених вимог забезпечити проведення 

температурного та візуального огляду працівників органів прокуратури й 

відвідувачів на пунктах пропуску до будівель прокуратур. 

2.3. Негайно інформувати органи державної санітарно-епідеміологічної 

служби про надзвичайні події і ситуації, що становлять загрозу здоров’ю 

населення, санітарному та епідемічному благополуччю. 

2.4. Про виявлення випадків захворювання працівників органів 

прокуратури області на коронавірусну хворобу, а також про їх одужання у 

встановленому порядку та строки забезпечити інформування координаційного 

штабу з організації заходів щодо мінімізації ризиків розповсюдження 

коронавірусної хвороби (COVID-19) серед працівників органів прокуратури 

Офісу Генерального прокурора. 

3. Усім працівникам органів прокуратури області у разі наявності 

симптомів коронавірусної хвороби (COVID-19) вживати заходи щодо 

самоізоляції, про що невідкладно повідомляти безпосередніх керівників. 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ виконувача обов’язків 

прокурора Івано-Франківської області від 27.03.2020 № 22 «Про заходи щодо 

запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 серед працівників органів 

прокуратури області». 

 5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Керівник обласної прокуратури             Роман ХИМА 


