
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
„ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА”

НАКАЗ

31 березня 2022 року м. Бориспіль № 60

Про електронний 
документообіг

В зв’язку введенням правового режиму воєнного стану відповідно до 
Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення 
воєнного стану в Україні», Указу Президента України від 14.03.2022 року № 
133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та відповідно 
до Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного 
стану», Закону України «Про електронні документи та електронний 
документообіг», Постановою Кабінету Міністрів України № 1042 від 11.12.2019 
року.

Враховуючи той факт, що на території Київської області ведуться бойові 
дії і деякі працівники КП «ВУКГ», з метою збереження свого життя та здоров’я, 
вимушені залишити свої домівки та переміститися в більш безпечні регіони на 
території України та закордон, що унеможливлює виконання працівником 
своїх посадових обов’язків, щодо особистої присутності на робочому місці.

З метою належного дотримання Конституційних прав працівників КП 
«ВУКГ», Кодексу законів про працю України, Закону України «Про 
організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» та інших нормативно 
правових актів, з метою полегшення, зручності та комфортності умов 
спілкування та обмін повідомлень на виробництві Комунального підприємства 
«Виробничого управління комунального господарства», на час введення 
правового режиму воєнного стану в Україні:

НАКАЗУЮ:

1. На час введення правового режиму воєнного стану в Україні, 
запровадити в КП «ВУКГ», між працівниками та підприємством, електронний 
документообіг.

2. Під час дії воєнного стану в Україні, обмін повідомлень, між працівниками 
та КП «ВУКГ», може відбувається через засоби електронного зв’язку та 
здійснюється шляхом інформування в електронній (цифровій) формі, що 
містить інформацію, яка є важливою для використання в господарській та 
виробничій діяльності КП «ВУКГ». Це можуть бути електронні документи (в 
тому числі текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- 
та звукозапис тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові 



повідомлення, бази даних й інші дані в електронній формі через email: 
bkpvukg@ukr.net (з використанням ЕЦП та без використання F.TЩ), та через 
додатки: Viber, Telegram, Messenger, WhatsApp за тел.: +38097 977 64 76.

3. Фіксації переписок повідомлень електронного документообігу, між 
працівником та КП «ВУКГ» здійснюється та зберігається на електронному носії 
та, за можливості в роздрукованому вигляді.

4. Даний наказ довести до відома працівників КП «ВУКГ» та викласти на 
сайті КП «ВУКГ». з метою вільного доступу для ознайомлення з наказом 
працівниками які відсутні на робочому місці з невизначених причин.

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор КГІ „ВУКГ” Микола КОРНІЯКА

mailto:bkpvukg@ukr.net

