
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО
            

Н А К А З

від 24.02.2022 р.                            Київ                                 № 42

   

Враховуючи, що відповідно до Указу Президента України «Про введення
воєнного стану в Україні» від 24.02.2022р. №_64/2022, затвердженого Законом
України  «Про  затвердження  Указу  Президента  України  "Про  введення
воєнного стану в Україні"» від  24.02.2022р.  №_2102-ІХ на території  Україні
введено  воєнний  стан  із  05  години  30  хвилин  24.02.2022р.  строком  на  30
(тридцять) діб,  у зв’язку із  наявністю високої загрози для життя та здоров’я
працівників Держкіно в умовах вторгнення збройних сил Російської Федерації
на територію України, з метою уникнення жертв серед працівників Держкіно,
керуючись  положеннями  частин  першої,  четвертої,  п’ятої  та одинадцятої
статті 60-2 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971р. №_322-VIII (зі
змінами), частини першої статті 1, частини першої статті 2, частини другої
статті  9,  частини  першої  статті  17 Закону  України  «Про  правовий  режим
воєнного  стану»  від  12.05.2015р.  №_389-VIII,  пункту  2  Указу  Президента
України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022р. №_64/2022,
пункту 8, підпунктів 5 та 18 пункту 10 Положення про Державне агентство
України з питань кіно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від  17  липня  2014  року  №_277,  пункту  9  розділу  ІІІ Типових  правил
внутрішнього  службового  розпорядку,  затверджених  наказом  Національного
агентства України з питань державної служби від 03.03.2016р. №_50, пункту 10
розділу  V Правил  внутрішнього  службового  розпорядку  для  працівників
Державного  агентства  України  з  питань  кіно,  затверджених  Протоколом
Загальних  зборів  державних  службовців  Держкіно  від  14.07.2016р.  №_1  (зі
змінами), 

Про  тимчасове  запровадження  дистанційної
роботи апарату Держкіно  в умовах особливого
періоду та правового режиму воєнного стану на
території України



2

НАКАЗУЮ: 

1._На період дії на території України правового режиму воєнного стану
запровадити для працівників апарату Державного агентства України з питань
кіно  режим  дистанційної  роботи  поза  межами  адміністративної  будівлі
Держкіно (місто Київ, вулиця Кіото, 27).

2._Керівникам  самостійних  структурних  підрозділів  Держкіно  та
працівникам  Держкіно  в  межах  своєї  компетенції  забезпечити  належне
виконання  завдань/доручень,  наданих  в  умовах  правового  режиму  воєнного
стану відповідно до чинного законодавства України.

3._Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Голова                                                                                     Марина КУДЕРЧУК


