
М1Н1СТЕРСТВ0 0СВ1ТИ I НАУКИ УКРА1НИ

НАЦЮНАЛЬНА МЕТ А ЛУ РГ1ЙН А АКАДЕМЫ УКРА1НИ 
КРИВОРГЗЬКИЙ ТЕХН1ЧНИЙ КОЛЕДЖ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ЛО  ДУУ •АР'ЖР м . Кривий Иг №

Про масковий режим у 
Кривор1зькому техничному 
коледж! НМетАУ

У зв’язку 13 загрозою поширення коронав1русно’1 шфекци, на виконання 
пп. 1 п. 10 постанови КМУ «Про встановлення карантину та запровадження 
посилених протиетдем1чних заход1в на територи 13 значним поширенням 
гостро! ресшраторно!' хвороби СОУГО-19, спричинено!' коронав1русом 8АК8- 
СоУ-2» вщ 22.07.2020 № 641

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Пращвнишв Кривор1зького техшчного коледжу НМетАУ, що пщ час 
карантину працюють на робочих мюцях на територи коледжу:

1.1. Носити захисш маски упродовж робочого дня (змши) таким чином,
щоб маска закривала ню та рот. _

1.2. Змшювати захисну маску упродовж робочого дня (змши)
2. Старшому шспектору з кадр1в Смець Ю.М довести розпорядження до 

вщома пращвнишв, що пщ час карантину працюють на робочих мюцях в
коледжк _ . .

3. Зав. гуртожитку Бульб! Л.В. довести цей наказ до вщома пращвнишв,
що пщ час карантину працюють на робочих мюцях в гуртожитку.

4. Контроль за виконанням розпорядження покладаю на заступника
директора з АГД Гудий^Ш ^П Е,
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3 22 листопада штраф за вщсутшсть маски або маску
«на пщбор|дд|» — грн

Верховна Рада прийняла Закон «Про внесения змш до Кодексу Украши про
адмннстративш правопорушення щодо запоб!гання поширеыню коронавхрусно! хвороби
(СОУГО-19)» в!д 06.11.2020 № 1000-1Х (дал/— Закон*).
* Цей Закон набирав чинностх з 21.11.2020.

Статтю 4 4 - 3  КпАП д о п о в н и л и  частиною другою, яка передбачае штраф в !д
ю  до 15 неоподатковуваних мш!мум!в доход!в громадян (170—225 грн) на ос!б, що перебуваготь 
у громадських будинках, спорудах, громадському транспорт! пщ час карантину, якщо ресшратор
чи захисна маска ввдсутш або не закривають шс та рот.

Також внесли змши до статей КпАП, як! встановлюють повноваження виконавчих 
комИеНв (виконавчих орган1в) сшьських, селищних, мшьких рад з розгляду справ про 
адмшправопорушення за частиною 2 статп 44-3 КпАП та повноваження Нацполщп, орган!в 
держсанешдслужби !з складання протокол!в та розгляду справ про адмшправопорушення

за щею шдставою.
Ранние складений протокол передавали до суду,! суд вже вирппував — накладати штраф чж ш.

Тепер пращвники полхцй, пращвники епщконтролю I представники ОМС матимуть право 
накладати штрафи. Адже саме вони повинш контролювати, як громадяни виконують 
протиешдемхчш заходи.


