
 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

02.04.2020 Харків № 37 
 

Про простій 
 

На виконання п. 4 постанови Кабінету Міністрів України  

від 02.04.2020 № 255, з метою запобігання поширення гострої респіраторної 

інфекції коронавірусу COVID-19 серед осіб, які достигли 60-річного віку,  

 

н а к а з у ю:  

 

1. ПРИЗУПИНИТИ на період з 06 по 24 квітня 2020 року виконання робіт  

працівниками вищезазначеного віку. 

Термін: 06 по 24 квітня 2020 року 

  

2. ВИЗНАТИ, що виконання робіт призупинено з незалежних від сторін 

причин. 

 

3. ВВАЖАТИ такими, що перебувають у простої на період тимчасового 

зупинення робіт наступних працівників: 

- Маліченко О.О., агроном; 

- Дьяченко О.Л., прибиральник службових приміщень; 

- Луценко О.М., сторож; 

- Железняк В.С., сторож; 

 

4. ЗВІЛЬНИТИ працівників, зазначених у п.3, від необхідності бути присутніми 

під час простою на робочих місцях. 

 

5. ПЕРЕВЕСТИ на дистанційну роботу Шоломінську Н.О., бухгалтера. 

Термін: 06 по 24 квітня 2020 року  

 

6. ПЕРЕВЕСТИ на гнучкий та дистанційний режим роботи Ченцову Л.В., 

інспектора з кадрів.  

Термін: 06 по 24 квітня 2020 року  

 

6. У період  простою суворо дотримуватись усіх заходів, передбачених 

наказами від 12.03.2020 № 31 «Про організаційні заходи щодо запровадження 

карантину в Палаці», від 17.03.2020 № 35 «Про організаційні заходи для 

запобігання поширенню коронавірусу COVID-19». 
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7. Завідувачам структурних підрозділів:  

7.1. ПРОІНФОРМУВАТИ про дане рішення працівників Палацу; 

7.2. КОНТРОЛЮВАТИ та своєчасно повідомляти адміністрацію про 

погіршення  стану здоров’я працівників Палацу.  
 

8. Бухгалтерії Палацу (Омельченко В.Ю.) провести відповідні 

перерахування. 

 

9. Заступнику директора з адміністративно-господарчої частини  

Долиніну С.П. забезпечити проведення санітарно-епідемічних та 

профілактичних заходів, що попередять масове розповсюдження гострої 

респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, та гострих респіраторних 

інфекцій. 

 

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

Директор        Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
 

 

З наказом ознайомлені:  

Галенко Р.О. 

Долинін С.П. 

Кривошея Л.М. 

Курукіна Т.І. 

Лихошерст Є.П. 

Лопатіна І.В. 

Нейкалюк Н.Х. 

Овелян В.К.  

Омельченко В.Ю. 

Ченцова Л.В. 

Чепурна Т.І    

Чередніченко О.М. 

Шепетова Н.В.  

 


