
 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

03.04.2020 Харків № 38 
 

Про впровадження постанови 

Кабінету Міністрів України 

від 02.02.2020 № 255 
 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 02.04.2020         

№ 255 (далі – Постанови),  з метою запобігання поширення гострої 

респіраторної інфекції коронавірусу COVID-19,  

 

н а к а з у ю:  

 

Відповідно до п. 4 Постанови ВИЗНАТИ, що працівники Палацу, які 

досягли 60-річного віку, та знаходяться у вимушеному простої, або на 

дистанційній формі роботи, особами, які потребують самоізоляції (додаток 1).  

1. Завідувачам структурних підрозділів: 

1.1. ПРОІНФОРМУВАТИ працівників Палацу вищезазначеного віку 

про даний п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 02.04.2020 

№ 255. 

1.2. РОЗ’ЯСНИТИ необхідність додержання  зазначених заходів у разі 

призначення зобов’язання щодо самоізоляції:  

2.2.1. особа зазначає місце своєї самоізоляції та інформацію про 

засоби зв’язку (номер телефону), короткі відомості про стан 

здоров’я та хронічні захворювання на час самоізоляції (за 

згодою особи); 

2.2.2. повідомляється, що за надання неправдивих відомостей про 

місце своєї самоізоляції, інформації про засоби зв’язку, 

недотримання режиму самоізоляції особу буде притягнуто до 

адміністративної відповідальності, а у випадку порушення 

режиму самоізоляції, що призвело до тяжких наслідків, в 

тому числі смерті третіх осіб, до кримінальної 

відповідальності. 

2.2.3. До відповідних інформаційних систем (зокрема до мобільного 

додатка Єдиного державного веб-порталу електронних 

послуг) вноситься інформація про прізвище, ім’я, по батькові 

особи, дату її народження, місце самоізоляції та засоби 

зв’язку (номер телефону), чи особа проживає сама, чи є 

можливість піклування про неї іншими особами в період 
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самоізоляції. За згодою особи також вносяться короткі 

відомості про хронічні захворювання та стан здоров’я на час 

самоізоляції. 

2.2.4. Особи, які потребують самоізоляції, можуть внести 

самостійно інформацію до мобільного додатка Єдиного 

державного веб-порталу електронних послуг за умови 

наявності технічної можливості. 

2.2.5. Особи, які потребують самоізоляції, зобов’язані постійно 

перебувати у визначеному ними місці самоізоляції, 

утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з 

якими спільно проживають. 

2.2.6. Особам, які потребують самоізоляції (крім осіб, які хворі на 

COVID-19) та заявили про неможливість забезпечення 

піклування про них у період самоізоляції іншими особами, 

дозволяється відвідування місць торгівлі продуктами 

харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, 

медичними виробами, які розміщені на відстані не більше ніж 

2 кілометри від місця самоізоляції, за умови використання 

засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або 

захисних масок без клапану видиху. 

2.2.7. Особам, які потребують самоізоляції (крім осіб, які хворі на 

 COVID-19) та заявили про неможливість забезпечення 

піклування про них у період самоізоляції іншими особами, 

дозволяється двічі на день вигул домашніх тварин. 

2.2.8. У невідкладних станах особа, яка перебуває на самоізоляції, 

звертається за екстреною медичною допомогою. 

2.2.9. Контроль за дотриманням режиму самоізоляції здійснюється 

працівниками Національної поліції та Національної гвардії, 

працівниками державних установ Міністерства охорони 

здоров’я епідеміологічного профілю, уповноваженими 

органами місцевого самоврядування посадовими особами, у 

тому числі з використанням мобільного додатка Єдиного 

державного веб-порталу електронних послуг. 

3. Усім працівникам, у тому числі тим, які підпадають під дію 

вищезазначеної постанови,  в період карантину СУВОРО 

ДОТРИМУВАТИСЬ усіх регламентованих заходів, та своєчасно 

повідомляти керівників структурних підрозділів про стан здоров’я. 

4. Працівникам Палацу, які забезпечують функціонування роботи Палацу: 

4.1. на робочому місці ДОДЕРЖУВАТИСЬ умов користування засобами 

індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, 

у тому числі виготовленими самостійно, а також ДОТРИМУВАТИСЬ 

відповідних санітарних та протиепідемічних заходів. 

4.1. під час проїзду до робочого місця та додому,   КОРИСТУВАТИСЯ 

засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами, що були 
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надані, або захисними масками, у тому числі виготовленими 

самостійно, в межах кількості місць для сидіння, передбаченої 

технічною характеристикою транспорту, а також 

ДОТРИМУВАТИСЯ відповідних санітарних та протиепідемічних 

заходів в міському електричному (трамвай, тролейбус) та 

автомобільному транспортному засобі, що здійснює регулярні 

пасажирські перевезення на міських маршрутах. 

5. 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. 

Чепурна Т.І    

Чередніченко О.М. 

Шепетова Н.В.  

 


