
Відділ освіти Марганецької міської ради 

Марганецька гуманітарна гімназія ім. Т.Шевченка 

 

НАКАЗ 

 

31.03.2020           № 21-к/тр 

 

Про організацію роботи  

працівників закладу освіти  

на період карантину 
  

Керуючись Законом України від 17.03.2020 № 530-ІХ «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню короновірусної хвороби (COVID-19)», постановою 

Кабінету Міністрів України  від 11.03.2020 № 211, зі змінами, внесеними 

постановами КМУ від 16.03.2020 № 215 та від 25.03.2020 № 239, наказами 

відділу освіти Марганецької міської ради від 12.03.2020 р. №92 «Про тимчасове 

припинення освітнього процесу в закладах освіти міста Марганця на час 

запровадження карантину», від 27.03.2020 р. № 100 «Про внесення змін до 

наказу відділу освіти Марганецької міської ради від 12 березня 2020 року 

№92»,  від 27.03.2020 р. № 102 «Про внесення змін до деяких актів відділу 

освіти Марганецької міської ради», відповідно до ст. 34, ч. 3 ст. 113 КЗпП 

України, у зв’язку з введенням на усій території України карантину на період з 

12.03.2020 по 24.04.2020 включно, з метою запобігання поширенню 

коронавірусу COVID-19 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Зупинити з 01.04.2020 по 24.04.2020 включно виконання робіт для 

працівників Марганецької гуманітарної гімназії ім. Т.Шевченка. 
 

1.1. Вважати такими, що перебувають у простої, таких працівників:  

- Хмільковську І.Є. – калькулятора;       

- Карпук Л.В. – лаборанта;        

- Водько Т.В. – кухаря;         

- Ратушну Н.В. – кухаря; 

- Каменську О.В. – підсобного робітника;       

- Гавриленкова С.І. – електромонтера з ремонту та обслуговування   

                                       електроустаткування;      

-Усенка Д.В. – робітника з комплексного обслуговування й ремонту будівель. 
 

1.2. Вважати такими, що перебувають у простої та з виходом на роботу 

згідно графіку, таких працівників: 

- Бідняк Т.І. – прибиральника службових приміщень;   

- Романюк А.І. – прибиральника службових приміщень;    

- Личман Н.Г. – прибиральника службових приміщень;    



- Ковальову Л.М. – прибиральника службових приміщень;   

- Зінченко Н.В. – прибиральника службових приміщень;   

- Сороку Т.М. – прибиральника службових приміщень;    

- Драгун Г.О. – прибиральника службових приміщень;    

- Десятерик В.М. – прибиральника службових приміщень;    

- Заяць А.М. – прибиральника службових приміщень;    

- Самойленко М.Л. – прибиральника службових приміщень;   

- Таран Л.О. – прибиральника службових приміщень;     

- Маковецьку О.М. – гардеробника;       

- Климчука Л.Д. – двірника.          

     

2. Звільнити працівників, зазначених у п.1.1., п. 1.2. цього наказу, від 

необхідності бути присутніми на робочому місці на період оголошеного 

простою та зобов’язати перебувати вдома, дотримуватися карантинних заходів 

та обмежень, бути постійно на телефонному зв’язку та, якщо з’являться 

симптоми вірусної інфекції, цього самого дня звернутися до лікувального 

закладу і попередити про недугу безпосереднього керівника. 

3. Визнати, що виконання робіт призупинено тимчасово з незалежних від 

роботодавця та працівників обставин. 

4. Завідувачу господарством Маслик Т.В. здійснювати табельний облік, 

зазначених працівників, у період з 01.04.2020 по 24.04.2020 включно з кодом 

«П». 

5. Централізованій бухгалтерії відділу освіти зберегти за працівниками, 

визначеними у п.1.1., п. 1.2. цього наказу, середній заробіток відповідно до ч.3 

ст. 113 КЗпП України. 

6. Завідувачу господарством Маслик Т.В. довести наказ до відома 

працівників. 

7. Інженеру-електроніку Конащук О.М. розмістити даний наказ на сайті 

закладу освіти.  

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

 

Директор      Н.В.Березицька 

 


