
 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

06.05.2020 Харків № 51  

 

Про продовження  

карантину у Палаці 

 

На виконання рішення Кабінету Міністрів України  

від 04.05.2020, з метою запобігання поширення гострої респіраторної інфекції 

коронавірусу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з метою 

ефективної організації роботи Палацу в умовах карантину, 
 

н а к а з у ю:  

 

1. ПРОДОВЖИТИ карантин для працівників Палацу. 

Термін: з 12 по 22 травня 2020 року 

 

2. ПРОДОВЖИТИ запровадження наступних режимів роботи працівників 

Палацу на час карантину: 

1.1. ВВАЖАТИ робочий час наступних працівників структурних 

підрозділів Палацу вимушеним простоєм: 

1.1.1. Адміністративно-господарча частина (керівник структурного 

підрозділу − Долинін С.П., заступник директора з адміністративно-господарчої 

частини): 

 Айрапетян Л.Р., прибиральник службових приміщень;  

 Баришенський О.М., слюсар-сантехнік; 

 Бочарнікова Л.М., прибиральник службових приміщень; 

 Дьяченко О.Л., прибиральник  службових приміщень; 

 Іщенко Л.І., прибиральник службових приміщень; 

 Кіріченко Л.М., прибиральник службових приміщень;  

 Левандовська Л.В., прибиральник  службових приміщень; 

 Полежака Т.І., прибиральник службових приміщень; 

 Федорченко О.В., прибиральник службових приміщень; 

 Шаповал Н.О., прибиральник  службових приміщень. 

1.1.2. Відділ еколого-натуралістичний (завідувач відділу Овелян В.К.):  

 Дмитрієнко С.В., лікар ветеринарної медицини; 
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 Поповченко С.В., двірник; 

 Чернявська Я.І., прибиральник  службових приміщень. 

1.1.3. Відділ організаційно-масовий (завідувач відділу Чепурна Т.І.): 

 Богуш А., керівник частини музичної; 

 Борисенко В.О., технік-оператор з оптичного устаткування; 

 Ващенко М.С., лаборант; 

 Гудіна І.А., звукорежисер; 

 Гук О.Б., завідувач частини художньо-постановчої; 

 Заугольников О.М., машиніст сцени; 

 Кривоногова А.О., балетмейстер; 

 Рудько С.О., завідувач кабінету технічного забезпечення масових 

заходів; 

 Сєркова Є.Б., костюмер; 

 Чаєнко О.Д., художник-оформлювач;  

 Чмихало Є.О., освітлювач. 

1.1.4. Спортивно-технічний відділ (завідувач відділу - Лихошерст Є.П.): 

 Волкова О.Ю., лаборант. 

1.1.5. Відділ художньо-естетичного виховання (завідувач відділу- 

Лопатіна І.В.) 

 Гриценко Я.В. балетмейстер; 

 Майська О.С., хормейстер. 

1.1.6. Під час простою працівники мають перебувати вдома та в робочі дні 

бути постійно на телефонному зв’язку. До закінчення карантину виходити з 

дому у разі нагальної потреби (магазин, аптека тощо). У разі поганого 

самопочуття — негайно звернутися до сімейного лікаря і попередити 

безпосереднього керівника. 

1.1.7. Бухгалтерії оплачувати працівникам простій у розмірі 2/3 

посадового окладу. 

1.2. ПРИПИНИТИ простій для наступних працівників: 

1.2.1. Адміністративно-господарча частина (керівник структурного 

підрозділу − Долинін С.П., заступник директора з адміністративно-господарчої 

частини):  

 Анікєенко В.О., прибиральник  службових приміщень; 

 Байдалінов В.Г., робітник з комплексного обслуговування й 

ремонту будинків; 

 Вакуленко В.В., слюсар-сантехнік; 

 Надточій Н.В., комірник; 

 Сєркова А.Б., прибиральник  службових приміщень; 

 Суботіна Т.Є., прибиральник  службових приміщень; 

 Усік І.П., двірник;  
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 Хромова О.М., прибиральник  службових приміщень; 

 Іванова О.О., сторож 

Термін: із 12 травня 2020 року 

1.2.2. Відділ еколого-натуралістичний (завідувач відділу Овелян В.К.)  

 Маліченко О.О., агроном.  

 Луценко О.М., сторож; 

Термін: із 12 травня 2020 року 

 Железняк В.С., сторож; 

Термін: із 19 травня 2020 року 

 

1.2.3. Відділ «Ансамбль танцю «Щасливе дитинство» (завідувач відділу – 

Галенко Р.О.) –  

 Тесленко Любов Іллівна, костюмер, 

Термін: із 18 травня 2020 року 

 

1.3. ПРОДОВЖИТИ запровадження дистанційного режиму виконання 

роботи вдома для педагогічних працівників Палацу на час карантину 

відповідно до педагогічного навантаження в режимі реального часу через 

Інтернет, шляхом організації освітнього процесу із використанням технологій 

дистанційного навчання, що не передбачає відвідування Палацу вихованцями, 

виконання педагогічними працівниками іншої роботи (організаційно-

педагогічної, методичної, тощо) відповідно до навчальної програми та розкладу 

роботи, а також для педагогічних працівників, які працюють за сумісництвом, 

за спеціальним фондом бюджету − шляхом ущільнення освітнього процесу з  

виконанням  навчальної програми гуртка після карантину:  

1.3.1. Адміністративно-управлінський підрозділ: Кривошея Л.М., заступник 

директора з навчально-методичної роботи, Курукіна Т.І., заступник директора з 

виховної роботи; Якутіна О.С., керівник художній Палацу, завідувачі віддлів: 

Галенко Р.О., Лихошерст Є.П., Лопатіна І.В., Нейкалюк Н.Х., Овелян В.К., 

Чепурна Т.І., Чередніченко О.М.;  

1.3.2. Педагогічні працівники відділів Палацу: методисти, практичний 

психолог Мірошниченко Л.С., керівники гуртків, культорганізатори, 

акомпаніатори; 

1.3.3. Мєндікова Н.Ф., Шоломінська Н.О., бухгалтери;  

1.3.4. Вєтрова Н.І., економіст; 

1.3.5. Лаврук О.В., інженер з охорони праці. 

1.4. Запровадити гнучкий режим та дистанційний графік роботи для 

працівників:  

1.4.1. Адміністративно-управлінський підрозділ:   



 

 

4 

 Долинін С.П., заступник директора з адміністративно-господарчої 

частини;  

 Омельченко В.Ю., головний бухгалтер;  

 Козлова С.С., бухгалтер;  

 Ченцова Л.В, інспектор з кадрів;  

 Шепетова Н.В., завідувач канцелярії. 

1.4.2. Еколого-натуралістичний відділ:   

 Тимохін О.М., завідувач господарства, водій; 

 Тимохіна Н.Д., Сурова Г.В., лаборанти;  

 Попова О.В., робітник зеленого будівництва; 

 Куценко Т.В., робітник зеленого будівництва. 

 

1.4.3. Працюють за затвердженим графіком роботи: 

  сторожі (адміністративно-господарча частина та еколого-

натуралістичний відділ): доба через три; з 9.00 до 9.00 наступного дня, перерва 

13.00-13.30; 17.30-18.00; 7.00-8.00. 

 Жуковін Я.Г., двірник: понеділок−четвер 8.00-17.00,  

п’ятниця 8.00-15.45, перерва 12.00-12.45, вихідні дні: субота, неділя. 

 

2. Завідувачам структурних підрозділів: 

2.1. Довести наказ до відома працівників: розмістити на електронних засобах 

комунікації  структурних підрозділів; за можливості — ознайомити під підпис; 

надіслати копію наказу електронною поштою або іншим засобом комунікації. 

2.2. Збирати інформацію про стан здоров’я працівників. 

 

3. Визначити відповідальними: 

 Курукіну Т.І., заступника директора з виховної роботи, − за 

висвітлення оперативної інформації на сайті Палацу; 

 Кривошею Л.М., заступника директора з навчально-методичної 

роботи, − за методичний супровід дистанційних форм освітнього процесу; 

 Шепетову Н.В., завідувача канцелярії; − за опрацювання 

кореспонденції, що надходить на офіційну електронну адресу; 

 Омельченко В.Ю., головного бухгалтера, − за своєчасне 

нарахування та виплату заробітної плати співробітникам, оплату комунальних 

послуг та інших платежів; 

 Долиніна С.П., заступника директора з адміністративно-господарчої 

частини, − за санітарно-епідемічний стан приміщень та будівель Палацу. 

 

4. Працівники Палацу, зазначені в п.п. 1.1. та 1.2. наказу, мають перебувати 

вдома, бути постійно на телефонному зв’язку, у разі виникнення  симптомів 
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захворювання негайно звернутися до закладу охорони здоров’я та своєчасно 

попередити безпосереднього керівника структурного підрозділу. 
 

5. Бухгалтерії Палацу (Омельченко В.Ю.): 

5.1. Здійснити оплату праці працівникам Палацу з дотриманням умов 

чинного законодавства, ураховуючи фактично відпрацьовані години 

сумісниками; 

5.2. Оплачувати працівникам простій у розмірі 2/3 посадового окладу. 

 

6. Заступнику директора з адміністративно-господарчої частини  

Долиніну С.П., завідувачу господарства еколого-натуралістичного відділу 

Тимохіну О.М. забезпечити проведення санітарно-епідемічних та 

профілактичних заходів, що попередять масове розповсюдження гострої 

респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, та гострих респіраторних 

інфекцій. 

 

7. 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. 

Шепетова Н.В.  


