
УКРАЇНА 

КРАСНОГРАДСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 17 

КРАСНОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 

 

02.04.2020          Красноград                   № 29-к/тр 

 

Про оголошення простою 

окремим категоріям працівників 

на час запровадження карантину 

 

Відповідно до ч.1 ст.34, ст.113 КЗпП України, Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби COVID-19», 

згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 

«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», 

на виконання розпорядження Красноградської міської ради від 25.03.2020 № 

57 «Про призупинення освітнього процесу в Красноградському ДНЗ №17», у 

зв’язку з оголошенням на території України надзвичайної ситуації, 

неможливістю деяких категорій працівників виконувати свої посадові 

обов’язки в умовах продовження запровадження карантину та з метою 

запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Оголосити простій не з вини працівників у зв’язку з продовженням 

запровадження карантину в закладі дошкільної освіти з 04.04.2020                 

по 24.04.2020 таким категоріям працівників, як помічники вихователів, 

кухарі, підсобний робітник,каштелян, а саме: 

   Вітренко Емілії Юріївні, кухарю; 

   Герасимовській Олесі Василівні, помічнику вихователя; 

   Грезент Марії Михайлівні, помічнику вихователя; 

   Дейнеці Раїсі Іванівні, помічнику вихователя; 

   Долженковій Інні Леонідівні, помічнику вихователя; 

   Дорофеєвій  Наталії Володимирівні, помічнику вихователя; 

  Дорофеєвій  Людмилі Анатоліївні, каштеляну; 

   Дробко Галині Сергіївні, помічнику вихователя; 

   Єремейчук Надії Іванівні, помічнику вихователя; 

   Іванюк Світлані Сергіївні, помічнику вихователя; 

   Ісуповій Олені  Юхимівні, помічнику вихователя; 



   Калюжній Любові Миколаївні, кухарю; 

   Касевіч Світлані Іванівні, підсобному робітнику; 

   Колос Ларисі Леонідівні, помічнику вихователя (з 21.04.2020); 

   Копиченській Наталії Іванівні, підсобному робітнику; 

   Львовій Ірині Миколаївні, помічнику вихователя; 

   Мусіяченко Валентині Миколаївні, помічнику вихователя; 

   Скринник Оксані Петрівні, помічнику вихователя. 

2. Працівники під час простою зобов’язані: 

2.1. Перебувати вдома та в робочі дні бути постійно на телефонному зв’язку, 

повідомляти про зміну місця свого перебування, виходити з дому у разі 

нагальної потреби (магазин, аптека тощо). 

2.2. Дотримуватися правил застосування під час карантину засобів 

індивідуального захисту, антисептичних та дезінфікуючих засобів. 

2.3. Забезпечити свою присутність та виконання посадових обов’язків на 

робочому місці під час виробничої необхідності за вказівкою чи 

розпорядженням керівника та в останній день оголошення простою. 

2.4. У разі виявлення ознак захворювання на грип та ГРВІ – попередити 

керівника та негайно звернутися до сімейного лікаря. 

з 04.04.2020 по 24.04.2020 

3. Працівники за їх згодою мають право: 

3.1. Використати щорічні основні та додаткові оплачувані відпустки, 

соціальні відпустки на дітей, відпустки без збереження заробітної плати, інші 

види відпусток. 

4. Працювати завгоспу, прибиральнику службових приміщень, робітнику по 

обслуговуванню приміщень, машиністам з прання білизни закладу 

дошкільної освіти на час запровадження карантину за гнучким графіком 

роботи, скоротивши для працівників, які працюють 7 і більше годин, обідню 

перерву до 30 хвилин, враховуючи наступне: 

4.1. Залишити без змін графік роботи двірника та сторожів. 

5. Бухгалтерії Красноградської міської ради оплатити простій працівникам, 

зокрема непедагогічним, не з їх вини в розмірі не менше 2/3 тарифної ставки 

(посадового окладу). 

6.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Завідувач                 О. М. Богатирьова 

   

З наказом від 02.04.2020 № 29-к/тр ознайомлені: 

  Вітренко Емілія Юріївна 

  Герасимовська Олеся Василівна 

  Грезент Марія Михайлівна 



 

 

З наказом від 02.04.2020 № 29 -к/тр ознайомлені: 

  Дейнека Раїса Іванівна 

  Долженкова Інна Леонідівна 

  Дорофеєва Наталія Володимирівна 

  Дорофеєва Людмила Анатоліївна 

  Дробко Галина Сергіївна 

  Єремейчук Надія Іванівна 

  Іванюк Світлана Сергіївна 

  Ісупова Олена  Юхимівна 

  Калюжна Любов Миколаївна 

  Касевіч Світлана Іванівна 

  Колос Лариса Леонідівна 

  Копиченська  Наталія Іванівна 

  Львова Ірина Миколаївна 

  Мусіяченко Валентина Миколаївна 

  Скринник Оксана Петрівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


