
 
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 

 
 

04 травня 2020 року                   м. Корюківка                                                    № 43   

 

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)» та ст. 60 

Кодексу законів про працю України, 

 

1. Запровадити з 06.05.2020 року по 19.05.2020 року включно дистанційну 

роботу на дому працівникам: 

БИКОВУ Олександру Миколайовичу, заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради; 

ЛИМАРЕНКО Ніні Петрівні, начальника загального відділу виконавчого 

апарату Корюківської міської ради; 

ДЕМЯНЕНКО Ірині Віталіївні, головному спеціалісту загального відділу 

виконавчого апарату Корюківської міської ради; 

ВАЩЕНКУ Івану Олександровичу, начальнику юридичного відділу-

державному реєстратору виконавчого апарату Корюківської міської ради; 

СКИБІ Тетяні Віталіївні, начальнику відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату Корюківської міської ради; 

БІЛІЙ Антоніні Петрівні, спеціалісту І категорії відділу бухгалтерського 

обліку та звітності виконавчого апарату Корюківської міської ради; 

НАУМЧИК Ірині Володимирівні, начальнику відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської ради; 

КРАВЧЕНКО Олені Василівні, виконуючому обов’язки Сядринського 

старостинського округу Корюківської міської ради; 

ЮДЕНКО Наталії Миколаївні, виконуючому обов’язки старости 

Рейментарівського старостинського округу Корюківської міської ради; 

СУХІЙ Марії Романівні, виконуючому обов’язки старости Наумівського 

старостинського округу Корюківської міської ради; 

ЄГУНОВІЙ Аллі Іванівні, виконуючому обов’язки старости на території 

сіл Домашлин, Бешківка, Луковець Корюківської міської ради; 

РЕДІНУ Антону Леонідовичу, виконуючому обов’язки старости на 

території сіл Олександрівка, Верхолісся, Піски Корюківської міської ради; 



ЛІСЕНОМУ Віктору Миколайовичу, виконуючому обов’язки старости на 

території сіл Савинки, Бурківка Корюківської міської ради; 

ПИЛИПЕНКО Раїсі Григорівні, виконуючому обов’язки старости 

Хотіївського старостинського округу Корюківської міської ради; 

КУЧЕРЕНКУ Леоніду Анатолійовичу, виконуючому обов’язки старости 

Тютюнницького старостинського округу Корюківської міської ради; 

ГОНЧАРЕНКО Ірині Василівні, виконуючому обов’язки старости 

Брецького старостинського округу Корюківської міської ради; 

КОЗЕЛУ Володимиру Івановичу, виконуючому обов’язки старости 

Забарівського старостинського округу Корюківської міської ради; 

ЛИСЕНКУ Олегу Віталійовичу, виконуючому обов’язки старости 

Будянського старостинського округу Корюківської міської ради; 

ЄРМОЛЕНКО Яні Сергіївні, начальнику відділу архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства Корюківської міської 

ради – головному архітектору; 

ШЕМЕТУ Ігорю Миколайовичу, оператору комп’ютерного набору 

Корюківської міської ради; 

Підстава: заява Бикова О.М. вх. 144/04-04 від 04.05.2020 року; заява 

Лимаренко Н.П. вх. 138/04-04 від 30.04.2020 року, заява Демяненко І.В. вх. 

132/04-04 від 30.04.2020 року, заява Ващенка І.О. вх. 135/04-04 від 30.04.2020 

року, заява Скиби Т.В. вх. 133/04-04 від 30.04.2020 року, заява Білої А.П. вх. 

131/04-04 від 30.04.2020 року, заява Наумчик І.В. вх. 136/04-04 від 30.04.2020 

року, заява Кравченко О.В. вх. 130/04-04 від 30.04.2020 року, заява Сухої М.Р. 

вх. 138/04-04 від 30.04.2020 року, заява Юденко Н.М. вх. 128/04-04 від 

30.04.2020 року, заява Єгунової А.І. вх. 146/04-04 від 04.05.2020 року, заява 

Редіна А.Л. вх. 1340/04-04 від 30.04.2020 року, заява Лісеного В.М. вх. 139/04-

04 від 30.04.2020 року, заява Гончаренко І.В. вх. 127/04-04 від 30.04.2020 року, 

заява Кучеренка Л.А. вх. 143/04-04 від 04.05.2020 року, заява Козела В.І. вх. 

141/04-04 від 30.04.2020 року, заява Шемета І.М. вх. 137/04-04 від 30.04.2020 

року, заява Єрмоленко Я.С. вх. 134/04-04 від 30.04.2020 року, заява Лисенка 

О.В. вх. 147/04-04 від 04.05.2020 року, заява Пилипенко Р.Г. вх. 148/04-04 від 

04.05.2020 року. 

 

2. Запровадити з 18.05.2020 року по 19.05.2020 року включно дистанційну 

роботу на дому працівникам: 

БАРСУК Олені Іванівні, начальнику фінансового відділу виконавчого 

апарату міської ради; 

КУКУЮК Оксані Леонідівні, начальнику відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму виконавчого апарату міської ради. 

Підстава: заява Барсук О.І. вх. 145/04-04 від 04.05.2020 року, заява Кукуюк 

О.Л. вх. 142/04-04 від 04.05.2020 року. 

 

3. Упродовж робочого часу, визначеного Правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, працівники зобов’язані: 

3.1. Виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором; 

3.2. Відповідати на дзвінки керівника; 



3.3. Перевіряти електронну пошту та оперативно відповідати на листи. 

 

4. 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 повинен 

приступити до роботи на закріпленому за кожним працівником робочому місці. 

 

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 

                                                                                         

 

  


