
 

Про внесення змін до наказу  

Начальника служби у справах дітей  

обласної державної адміністрації  

від 13.03.2020 № 13  

 

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

ст. 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID-19)», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», розпорядження голови 

Вінницької обласної державної адміністрації від 25.03.2020 № 207 «Про 

введення режиму надзвичайної ситуації на території Вінницької області» з 

метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, та 

у зв’язку із провадженням на усій території України карантину н а к а з у ю: 

 

1. Внести до наказу начальника служби у справах дітей обласної державної 

адміністрації від 13.03.2020 № 13 «Про припинення особистого прийому 

громадян» такі зміни: 

1) в пункті 1 наказу слова та цифри «до 03 квітня 2020 року» замінити 

словами «до завершення карантину».  

2. Запровадити дистанційну форму проведення прийому громадян, на час 

дії карантину з питань захисту прав дітей, через використання засобів 

поштового зв’язку (21050, вул. Монастирська, 47, м. Вінниця Служба у справах 

дітей Вінницької обласної державної адміністрації), подання електронного 

звернення на електронну поштову адресу upr_ssd@vin.gov.ua  та за «телефоном 

довіри для дітей» (0432  67-17-03). 

3. Головному спеціалісту-юрисконсульту служби у справах дітей обласної 

державної адміністрації (Осавелюк А. О.) ознайомити з даним наказом працівників 

служби у справах дітей обласної державної адміністрації через інтегровану систему 

діловодства Outlook. 

4. Спеціалісту з питань персоналу служби у справах дітей обласної державної 

адміністрації (Черниш Т. М.) довести даний наказ до підвідомчих установ служби у 

справах дітей обласної державної адміністрації і розмістити даний наказ на сторінці 
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СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ  
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служби у справах дітей обласної державної адміністрації на офіційному веб-сайті 

обласної державної адміністрації.  

  5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник служби                                        Тетяна ДОРОШ

                        
 
 


