
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

17.03.2020 Харків                               № 33 
 

Про запровадження 

дистанційної роботи в Палаці 

на період карантину  
 

Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб», постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020         

№ 211, від 16.03.2020 № 215, листів Міністерства освіти і науки України від 

11.03.2020 № 1/9-154, від 14.03.2020 № 1/9-161, Розпорядження Харківської 

обласної ради від 12.03.2020 № 43, з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2,  

 

н а к а з у ю:  
 

1. Запровадити дистанційну роботу на дому педагогічним 

працівникам: керівникам гуртків, методистам, практичному психологу, 

культорганізаторам, акомпаніаторам, художньому керівнику Палацу, 

завідувачам відділів, а також працівникам бухгалтерії, завідувачу канцелярії, 

інспектору з кадрів, хормейстерам, балетмейстерам, завідувачу музею, 

інженеру з охорони праці Комунального закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості» (далі − Палацу).  

Термін: з 18.03.2020 по 03.04.2020 

 

2. Упродовж робочого часу, визначеного Правилами внутрішнього 

трудового розпорядку Палацу, працівники зобов’язані: 

2.1. Виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором. 

2.2. Відповідати на дзвінки  директора, керівника структурного 

підрозділу. 

2.3. перевіряти електронну пошту та оперативно відповідати на листи. 

2.4. Організувати та проводити освітній процес за допомогою 

дистанційних технологій. 

2.5. Складати або корегувати навчальні плани, готувати навчальні 

матеріали (презентації, стенди, тощо), писати конспекти занять; методичні 

рекомендації щодо організації освітнього процесу, керувати дистанційним 

навчанням  вихованців: викладати матеріал під час скайп-конференцій, 
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перевіряти завдання через електронну пошту, надсилати тести для перевірки 

знань вихованців. 

 

3. Завідувачам відділів контролювати:  

3.1. Складання індивідуальних планів педагогічними працівниками 

відповідно до розкладів роботи. 

3.2. Виконання пункту 2 цього наказу щодо вжиття заходів за дотриманням 

режиму дистанційної роботи на дому. 

3.3. Забезпечити методичними рекомендаціями щодо організації 

дистанційної роботи педагогічних працівників, особливої уваги приділяючи 

малодосвідченим. 

 

4. Заступнику директора з адміністративно-господарчої частини         

Долиніну С.П., завідувачу еколого-натуралістичного відділу Овелян В.К., 

завідувачу організаційно-масового відділу Чепурній Т.І.: 

4.1. Організувати роботу  відділів відповідно до чинного законодавства  та 

проінформувати про необхідність відповідати на дзвінки  директора та  

завідувача структурного підрозділу під час робочого часу; перевіряти 

електронну пошту та оперативно відповідати на листи наступним працівникам: 

 прибиральникам службових приміщень,  

 робітникам з комплексного обслуговування й ремонту будинків,  

 лаборантам,  

 робітникам зеленого будівництва,  

 завідувачу господарства,  

 лікарю ветеринарної медицини, 

 водію; 

 операторам теплопунктів та газової котельні; 

 завідувачу кабінету технічного забезпечення масових заходів,  

 завідувачу художньо-постановчої частини,  

 звукорежисеру,  

 освітлювачу,  

 робітнику сцену,  

 техніку-оператору з оптичного устаткування, 

 костюмерам. 

4.2. Безпосередньо  контролювати, як працівники дотримуються вимог 

пункту 4.1. цього наказу. 

 

5. Заступнику директора з виховної роботи Курукіній Т.І. спланувати 

відповідні заходи з педагогічними працівниками Палацу, розміщуючи  

відповідну інформацію на сайті Палацу, на сторінці Фейсбук. 

 

6. Заступнику директора з навчально-методичної роботи Кривошеї Л.М. 

контролювати та забезпечити методичний супровід організації освітнього 

процесу за допомогою дистанційних технологій педагогічним працівникам. 
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7. Усім працівникам своєчасно повідомляти про випадки захворювання. 

 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор        Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
 

 

З наказом ознайомлені:  

Галенко Р.О. 

Долинін С.П. 

Кривошея Л.М. 

Курукіна Т.І. 

Лихошерст Є.П. 

Лопатіна І.В.   

Нейкалюк Н.Х.  

Овелян В.К.  

Омельченко В.Ю. 

Чепурна Т.І    

Чередніченко О.М.  

Ярошенко О.І. 

 

 


