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КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ПОДІЛЬСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ   ЦЕНТР ОНКОЛОГІЇ 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»  

 

НАКАЗ 

 

30 березня 2020 року                       м. Вінниця                                          № 99/1 

 

Про встановлення простою в окремому 

підрозділі у зв’язку із карантином 

 

Відповідно до ст. 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» 

Постановою КМ України від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території 

України коронавірусу COVID-19» був установлений з 12 березня 2020 року до 3 квітня 2020 

року на усій території України карантин.  

Розпорядженням КМ України від 25.03.2020 року за № 338-р «Про переведення єдиної 

державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації» визначено, що з 

урахуванням поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, висновків Всесвітньої організації охорони здоров’я 

щодо визнання розповсюдження COVID-19 у країнах світу пандемією, з метою ліквідації 

наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення та відповідно до ст. 14 та 

ч. 2 ст. 78 КЦЗ України було установлено для єдиної державної системи цивільного захисту 

на всій території України режим надзвичайної ситуації до 24 квітня 2020 року.  

Враховуючи викладене, беручи до уваги Наказ по Комунальному некомерційному 

підприємству «Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради» № 99 від 

30.03.2020 року, та керуючись ч. 1 ст. 34, п. 3 ст. 113 КЗпП України, – 

 

НАКАЗУЮ 

1. Встановити початок простою урологічного відділення Комунального некомерційного 

підприємства «Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради» у зв’язку 

із самоізоляцією співробітників, що працюють в урологічному відділенні Комунального 

некомерційного підприємства «Подільський регіональний центр онкології Вінницької 

обласної Ради» з 30.03.2020 року.  

2. Заступнику директора з хірургічної роботи Гудзю О.С. надати список працівників 

урологічного відділення Комунального некомерційного підприємства «Подільський 

регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради», що будуть знаходитись на 

самоізоляції (Додаток № 1 до Наказу). 

3. Заступнику директора з економічних питань Постемській Л.І. та Головному 

бухгалтеру Токар Н.М. силами та засобами планово-економічного відділу та відділу 

бухгалтерського обліку забезпечити проведення відповідних виплат заробітної плати на весь 

період простою для працівників урологічного відділення Комунального некомерційного 

підприємства «Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради» 

виходячи з вимог ч. 3 ст. 113 КЗпП за середнім заробітком, згідно Додатку № 1 до Наказу. 

4. Працівникам урологічного відділення Комунального некомерційного підприємства 

«Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради», згідно Додатку № 1 

до Наказу, які перебувають в стані самоізоляції, у зв’язку із  виникненням ситуації, 
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небезпечної для життя чи здоров'я працівника або для людей, які його оточують, і 

навколишнього середовища не з їх вини, заборонити вихід на роботу, у т.ч. на робоче місце та 

на територію Комунального некомерційного підприємства «Подільський регіональний центр 

онкології Вінницької обласної Ради» до закінчення простою.  

5. Інспекторам з кадрів забезпечити вчасне повідомлення працівників урологічного 

відділення Комунального некомерційного підприємства «Подільський регіональний центр 

онкології Вінницької обласної Ради», згідно Додатку № 1 до Наказу про відновлення робіт у 

повному обсязі.  

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор КНП «ПРЦО ВОР       В.А. Шамрай 

 

 


