
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
 

17 квітня 2020 року                   м. Корюківка                                                     № 38    

 

Про запровадження дистанційної 

роботи на період карантину 

 

Відповідно до п. 2 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», 

 

1. Запровадити з 22.04.2020 року по 05.05.2020 року включно дистанційну 

роботу на дому працівникам: 

ПОНОМАРЕНКО Зої Юріївні, керуючому справами (секретарю) 

виконавчого комітету Корюківської міської ради; 

КОЖУШКО Юлії Юріївні, головному спеціалісту загального відділу 

виконавчого апарату Корюківської міської ради; 

ХИЖНЯК Наталії Олексіївні, спеціалісту І категорії загального відділу 

виконавчого апарату Корюківської міської ради; 

МЕНСЬКІЙ Тетяні Миколаївні, спеціалісту загального відділу виконавчого 

апарату Корюківської міської ради; 

ЯКОВЦЮ Сергію Миколайовичу, державному реєстратору юридичного 

відділу виконавчого апарату Корюківської міської ради; 

БАБИЧ Вікторії Сергіївні, провідному спеціалісту-державному 

реєстратору юридичного відділу виконавчого апарату Корюківської міської 

ради; 

ДОЛБІНІЙ Людмилі Михайлівні, провідному спеціалісту відділу 

земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату Корюківської 

міської ради; 

ХОМЕНКО Олені Володимирівні, провідному спеціалісту відділу 

земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату Корюківської 

міської ради; 

БОНАДРЕНКО Аллі Іванівні, головному спеціалісту фінансового відділу 

виконавчого апарату Корюківської міської ради; 

ЛАГОДНІЙ Діані Олегівні, провідному спеціалісту відділу економіки, 

транспорту, інвестицій та туризму виконавчого апарату Корюківської міської 

ради; 



БІЛІЙ Антоніні Петрівні, спеціалісту І категорії відділу бухгалтерського 

обліку та звітності виконавчого апарату Корюківської міської ради; 

ЧАЛИК Оксані Василівні, спеціалісту І категорії відділу бухгалтерського 

обліку та звітності виконавчого апарату Корюківської міської ради; 

КУН Аллі Іванівні, завідувачу сектору культури та культурно-масової 

роботи відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради; 

ДЗЮБІ Олені Миколаївні, головному спеціалісту відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської ради; 

СТЕЛЬМАХУ Олександру Євгеновичу, спеціалісту І категорії відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради; 

МИХЛІНІЙ Юлії Василівні, діловоду загального відділу виконавчого 

апарату Корюківської міської ради; 

РОЗСТАЛЬНІЙ Ніні Петрівні, діловоду загального відділу виконавчого 

апарату Корюківської міської ради; 

ПІНЧЕНКО Валентині Василівні, діловоду загального відділу виконавчого 

апарату Корюківської міської ради; 

ХОБЕЛ Ніні Володимирівні, діловоду загального відділу виконавчого 

апарату Корюківської міської ради; 

СОЛОДКІЙ Наталії Юріївні, діловоду загального відділу виконавчого 

апарату Корюківської міської ради; 

БАХИР Тамарі Михайлівні, діловоду загального відділу виконавчого 

апарату Корюківської міської ради; 

ВАСИЛЕЦЬ Ніні Вікторівні, діловоду загального відділу виконавчого 

апарату Корюківської міської ради; 

РОМАНЕНКО Валентині Петрівні, діловоду загального відділу 

виконавчого апарату Корюківської міської ради; 

РУБАН Тетяні Григорівні, діловоду загального відділу виконавчого 

апарату Корюківської міської ради; 

КУЦЕНКО Юлії Віталіївні, діловоду загального відділу виконавчого 

апарату Корюківської міської ради; 

СКОРОБАГАТІЙ Надії Юхимівні, діловоду загального відділу 

виконавчого апарату Корюківської міської ради. 

Підстава: заява Пономаренко З.Ю. вх. 110/04-04 від 16.04.2020 року; заява 

Кожушко Ю.Ю. вх. № 96/04-04 від 16.04.2020 року; заява Хижняк Н.О.            

вх. № 111/04-04 від 16.04.2020 року; заява Менської Т.М. вх. №  93/04-04         

від 16.04.2020 року; заява Яковця С.М. вх. №  95/04-04 від 16.04.2020 року; 

заява Бабич В.С. вх. № 94/04-04 від 16.04.2020 року; заява Долбіної Л.М.         

вх. №  104/04-04 від 16.04.2020 року; заява Хоменко О.В. вх. №  99/04-04         

від 16.04.2020 року; заява Бондаренко А.І. вх. №  100/04-04 від 16.04.2020 року; 

заява Лагодної Д.О. вх. №  119/04-04 від 16.04.2020 року; заява Білої А.П.         

вх. № 112/04-04 від 16.04.2020 року; заява Чалик О.В. вх. № 116/04-04              

від 16.04.2020 року; заява Кун А.І. вх. № 108/04-04 від 16.04.2020 року; заява 

Дзюби О.М. вх. № 109/04-04 від 16.04.2020 року; заява Стельмаха О.Є.            

вх. № 107/04-04 від 16.04.2020 року; Михліної Ю.В. вх. № 105/04-04                  

від 16.04.2020 року; заява Розстальної Н.П. вх. № 103/04-04 від 16.04.2020 року; 

заява Пінченко В.В. вх. №  97/04-04 від 16.04.2020 року; заява Хобел Н.В.        



вх. №  117/04-04 від 16.04.2020 року; заява Солодкої Н.Ю. вх. №  114/04-04      

від 16.04.2020 року; заява Бахир Т.М. вх. №  98/04-04 від 16.04.2020 року; заява 

Василець Н.В. вх. №  120/04-04 від 16.04.2020 року; заява Романенко В.П.        

вх. № 102/04-04 від 16.04.2020 року; заява Рубан Т.Г. вх. № 115/04-04               

від 16.04.2020 року; заява Куценко Ю.В. вх. № 106/04-04 від 16.04.2020 року; 

заява Скоробагатої Н.Ю. вх. № 113/04-04 від 16.04.2020 року.  

 

2. Запровадити з 23.04.2020 року по 05.05.2020 року включно дистанційну 

роботу на дому:  

ГОЛОВАЧОВІЙ Світлані Миколаївні, головному спеціалісту фінансового 

відділу виконавчого апарату Корюківської міської ради. 

Підстава: заява Головачової С.М. вх. №  101/04-04 від 16.04.2020 року. 

 

3. Запровадити з 24.04.2020 року по 05.05.2020 року включно дистанційну 

роботу на дому: 

ОЛІЙНИК Світлані Олександрівні, секретарю Корюківської міської ради. 

Підстава: заява Олійник С.О. вх. № 118/04-04 від 16.04.2020 року 

 

4. Упродовж робочого часу, визначеного Правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, працівники зобов’язані: 

2.1. Виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором; 

2.2. Відповідати на дзвінки керівника; 

2.3. Перевіряти електронну пошту та оперативно відповідати на листи. 

 

5. Безпосередній керівник контролює, як працівник дотримується вимог 

пункту 2 цього розпорядження. Якщо працівник без поважної причини 

порушить ці вимоги, безпосередній керівник подає доповідну записку міському 

голові, в якій ініціює скасування режиму дистанційної роботи на дому.                

У такому разі на підставі розпорядження з наступного робочого дня працівник 

повинен працювати на робочому місці. 

 

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                                                    О.САВЧЕНКО 


