
 
 

УКРАЇНА 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Чотирнадцята сесія восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

25 січня 2022 року                                     м. Сновськ                                                 № 7-14/VІІІ 

 

Про уповноваження міського голови 

 

З метою забезпечення епідемічного благополуччя населення Сновської міської 

територіальної громади та попередження інфекцій, керованих засобами специфічної 

профілактики; відповідно до статті 46, 82, 94 Кодексу законів про працю України, статті 25, 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12 Закону України «Про 

захист населення від інфекційних хвороб», статті 1 Закону України «Про оплату праці», 

постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 

від 09.12.2020р. №1236, Наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження 

Змін до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають 

обов'язковим профілактичним щепленням» від 30.11.2021р. № 2664; враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони 

здоров'я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики 

міська рада вирішила: 

 

1. Уповноважити МЕДВЕДЬОВА Олександра Олександровича, Сновського 

міського голову Корюківського району Чернігівської області, та/або особу що його заміщує, 

на вжиття відповідних заходів щодо відсторонення від роботи без збереження та виплати 

заробітної плати працівників Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області та керівників комунальних підприємств, установ, організацій Сновської міської ради 

Корюківського району Чернігівської області (на підставі статті 46 КЗпП України та статті 12 

Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (строк відсторонення: до 

усунення причин, що його зумовили)), в разі ненадання працівниками до 30 січня 2022 року 

та протягом дії карантину чинного документу, який підтверджує вакцинацію від COVID-19 

однією чи кількома дозами вакцини, або висновку лікаря щодо наявності протипоказань до 

проведення профілактичних щеплень проти COVID-19 (форма № 028-1/о), виданого 

закладом охорони здоров’я, або якщо працівники та керівники ухилятимуться від вакцинації. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

кадрової та архівної роботи Т. Сухобок та на постійну комісію міської ради з питань 

законності, освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення, молоді, 

спорту, депутатської діяльності та етики (Карпенко В.М.) 

 

 

Міський голова                                                              Олександр МЕДВЕДЬОВ 
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