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КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ПОДІЛЬСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ   ЦЕНТР ОНКОЛОГІЇ 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»  

 

НАКАЗ 

 

21 квітня 2020 року                       м. Вінниця                                          № 105 

 

Про встановлення порядку роботи окремих працівників 

окремих структурних підрозділів, пов’язаного із застосуванням 

режиму зростання виробничого навантаження з метою 

поступового виходу з простою під час дії карантину 

спричиненого гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. 

 

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.  

Починаючи з 30.03.2020 року, за Наказами Комунального некомерційного підприємства 

«Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради», далі за текстом – 

«Центр» у №№ 99, 99/1, 99/2 було розпочато зупинення надання хірургічної допомоги в умовах 

відділень хірургічного профілю та операційного блоку Центру, та оголошений початок їх простою. 

28 та 29 березня та 02 квітня 2020 р. у приміщеннях Центру проводились належні 

протиепідемічні заходи та дезінфекція. Адміністрація Центру в своїх діях щодо впровадження 

карантинних заходів користувалась крім Постанов, Розпоряджень КМ України, Наказів МОЗ 

України, також і рекомендаціями лікарів-епідеміологів ДУ «ВОЛЦ МОЗ України». Був 

запроваджений режим самоізоляції для інфікованих осіб та осіб, контактних з інфікованими, який 

належним чином закінчується.  

На черзі – закінчення простою та поступове відновлення роботи окремих структурних 

підрозділів Центру, в умовах карантину, що триває.  

Про ситуацію, що склалась у Центрі регулярно інформувалось керівництво Департаменту 

охорони здоров’я облдержадміністрації та обласної Ради. Потреба у відновлення хірургічного 

планового оздоровлення жителів регіону отримала підтримку та розуміння.  

У цьому випадку дотримання Наказу ДОЗ ВОДА № 668 від 13.04 2020 року «Про посилення 

заходів безпеки та захисту медичних працівників, що працюють з COVID-19» є актуальним і 

важливим, оскільки спостерігається ріст захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19 

у Вінницькій області та по Україні в цілому.  

Основною метою Центру на даному етапі є збереження здоров'я працівників Центру, 

уникнення, мінімізації кількості та наслідків нових(рецидивних) випадків 

інфікування/захворювання на COVID-19. Таким чином слід врахувати те, що медичні працівники 

закладів охорони здоров'я України сьогодні відносено до групи ризику по захворюванню на СOVID-

19, а також взяти до уваги колегіальне рішення про можливість поступового відновлення роботи 

відділень хірургічного профілю та операційного блоку Центру прийняте на  спільному засіданні від 

17.04.2020 року, за участю керівництва ДОЗ Вінницької ОДА, фахівців-епідеміологів ГУ 

Держсанепідслужби у Вінницькій області та адміністрації Центру про доцільність у запровадженні 

нових, не врахованих методів роботи, у тому числі із можливістю праці за «вахтовим методом», 



2 

 

запровадження гнучких умов праці, ситуаційних графіків роботи окремих працівників та окремих 

структурних підрозділів. 

Враховуючи викладене, та у зв’язку поступовим виходом з простою окремих відділень 

хірургічного профілю (крім урологічного), у т.ч. і операційного блоку Центру з 21.04.2020 року, та 

враховуючи Накази Центру № 99 від 30.03.2020 року, № 99/1 від 30.03.2020 року, № 99/2 від 

31.03.2020 року, № 104 від 17.04.2020 року, та керуючись ст. ст. 34, 113 КЗпП України, – 

НАКАЗУЮ: 

1. Окремим відділенням хірургічного профілю (крім урологічного), у т.ч. і операційного блоку 

у складі:  

- завідувач структурного підрозділу,  

- старша медична сестра структурного підрозділу,  

- сестра-господиня структурного підрозділу;  

Харчоблоку у складі:  

- сестра медична з дієтичного харчування, 

- шеф-кухар;  

Центральному стерилізаційному відділенню у складі:  

-сестра медична 

21.04.2020 року приступити до роботи на умовах повного робочого дня,  скласти, розробити 

(внести зміни до існуючих) та затвердити графіки роботи окремих працівників окремих 

структурних підрозділів Центру в режимі зростання виробничого навантаження на 

працівників таких підрозділів з метою поступового виходу з простою під час дії карантину, 

далі за текстом – «Графіки роботи».  

2. Керівникам структурних підрозділів, а саме окремих відділень хірургічного профілю (крім 

урологічного), у т.ч. операційного блоку, а також харчоблоку та центрального стерилізаційного 

відділення погодити із адміністрацією Центру Графіки роботи. 

3. При складанні, розробці Графіків роботи врахувати, що: 

- для окремих відділень хірургічного профілю (крім урологічного) – забезпечити початкове 

виробниче навантаження необхідними або достатніми працівниками такого підрозділу, виходячи з 

розрахунку 5-и ліжкомісць до кінця місяця (з 21.04. по 30.04.2020 року), з подальшим щотижневим 

коригуванням виробничого навантаження на працівників по факту закінчення чергового тижня, до 

виходу з простою під час дії карантину на планову потужність та завантаженість ліжкомісць. 

- для операційного блоку та відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії – 

забезпечити початкове виробниче навантаження необхідними або достатніми працівниками такого 

підрозділу, виходячи з розрахунку 15-и операційних (хірургічних) втручань на робочий день до 

кінця місяця (з 21.04. по 30.04.2020 року), з подальшим щотижневим коригуванням виробничого 

навантаження на працівників по факту закінчення чергового тижня, до виходу з простою під час дії 

карантину на планову потужність та завантаженість. 

- для харчоблоку – забезпечити початкове виробниче навантаження необхідними або 

достатніми працівниками для потреб у харчуванні пацієнтів, що перебувають на стаціонарному 

лікуванні, виходячи з розрахунку не більше 60 таких осіб на добу до кінця місяця (з 21.04. по 

30.04.2020 року), з подальшим щотижневим коригуванням виробничого навантаження на 

працівників по факту закінчення чергового тижня, до виходу з простою під час дії карантину на 

планову потужність та завантаженість. 

- для центрального стерилізаційного відділення - забезпечити початкове виробниче 

навантаження необхідними або достатніми працівниками для обслуговування потреб відділень 

хірургічного профілю та операційного блоку, виходячи з фактичного розрахунку, що не перевищує 

сукупної потреби таких відділень протягом робочих днів до кінця місяця (з 21.04. по 30.04.2020 

року), з подальшим щотижневим коригуванням виробничого навантаження на працівників по факту 

закінчення чергового тижня, до виходу з простою під час дії карантину на планову потужність та 

завантаженість.  
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4. Працівникам окремих відділень хірургічного профілю (крім урологічного), працівникам 

операційного блоку, харчоблоку, центрального стерилізаційного відділення Центру, які не задіяні у 

Графіках роботи (п. 1 цього Наказу), та працівникам, у яких в період поступового виходу з простою 

вказанх структурних підрозділів закінчилась відпустка або лікарняний, перебування на робочому 

місці не є обов’язковим до закінчення простою, та/або до виходу на роботу відповідно до Графіку 

роботи (п. 1 цього Наказу), та/або виходу на планову потужність та завантаженість у т.ч. на час дії 

карантину. 

5. Працівники, які підпадають під дію п. 4 цього Наказу, відповідно до ч. 2 ст. 34 КЗпП 

України, у разі простою можуть бути переведені за їх згодою з урахуванням спеціальності і 

кваліфікації на іншу роботу у інші діючі структурні підрозділи Центру на весь час простою або на 

інше підприємство, в установу, організацію, але в тій самій місцевості на строк до одного місяця. 

Перелік вакансій Центру на таке переведення у разі згоди працівника зазначений у відповідному 

Повідомленні (Додаток № 1 до цього Наказу). 

6. Заступнику директора з економічних питань Постемській Л.І. та Головному бухгалтеру 

Токар Н.М. силами особового складу та засобами планово-економічного відділу та відділу 

бухгалтерського обліку забезпечити проведення відповідних виплат працівникам, які підпадають 

під дію п. 4 цього Наказу з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого 

працівникові розряду (окладу), враховуючи вимоги ч. 1 ст. 113 КЗпП України та для таких 

працівників. 

6. Керівників вищевказаних структурних підрозділів ознайомити з даним наказом під 

особистий підпис. 

7. Контроль за виконанням наказу солідарно покласти на Заступника директора з медичної 

частини – Клибанівського В.В., Заступника директора з хірургічної роботи – Гудзя О.С., Заступника 

директора з медсестринства – Хмельовську А.П. 

 

 

Директор КНП «ПРЦО ВОР»                                                         В.А. Шамрай 

 


