
 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

01.06.2020 Харків № 57  

 

Про скасування деяких 

обмежувальних заходів, 

запроваджених в Палаці  для 

запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2 

 

На підставі листа Міністерства освіти і науки України  

від 29.05.2020 № 1/9-292 «Щодо організації роботи закладів позашкільної 

освіти», п. 2.6. розпорядження Харківської обласної державної адміністрації № 

272 від 22.05.2020 «Про запобігання поширенню на території Харківської 

області коронавіру COVID-19», з метою відновлення роботи в умовах 

послаблення протиепідемічних заходів,  

 

н а к а з у ю:  

 

1. ПРИПИНИТИ простій для наступних працівників Палацу: 

1.1. Адміністративно-господарча частина (керівник структурного 

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

частини): 

 Шаповал Н.О., прибиральник  службових приміщень. 

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

 Богуш А., керівник частини музичної; 

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

 Гудіна І.А., звукорежисер; 

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

 Заугольников О.М., машиніст сцени; 

 Рудько С.О., завідувач кабінету технічного забезпечення масових 

заходів; 



 

 

2 

 Сєркова Є.Б., костюмер; 

 Чаєнко О.Д., художник-оформлювач.  

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

 Волкова О.Ю., лаборант. 

1.4. Відділ художньо-естетичного виховання (завідувач відділу 

Лопатіна І.В.) 

 Гриценко Я.В. балетмейстер.  

Термін: з 01.06.2020 

 

2. ВІДНОВИТИ роботу у звичайному режимі для наступних працівників 

Палацу: 

2.1. 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 відділів: 

Лихошерст Є.П., Лопатіна І.В., Чепурна Т.І., Чередніченко О.М.; 

2.2.Педагогічні працівники відділів Палацу: методисти, керівники гуртків, 

культорганізатори, акомпаніатори, які не досягли 60-річного віку, практичний 

психолог Мірошниченко Л.С. 

Термін: з 01.06.2020 

 

3. Завідувачам відділів: 

3.1. ЗДІЙСНИТИ, на підставі опитування дітей, їхніх батьків або інших 

законних представників, аналіз кількості здобувачів позашкільної освіти, які  

мають намір відвідувати заняття.  

3.2. ВСТАНОВИТИ сприятливий режим роботи гуртків, відкорегувати 

розклади роботи гуртків. 

3.3. ОРГАНІЗУВАТИ роботу серед керівників гуртків по проведенню 

інструктажів із вихованцями, а також інформування їхніх батьків або інших 

законних представників щодо дотримання санітарно-гігієнічних і санітарно-

епідемічних правил тощо. 

Термін: з 01.06.2020 

 

4. ДОЗВОЛИТИ: 

4.1. Відвідування занять у гуртках не більше ніж 10 осіб із дотриманням 

санітарно-гігієнічних правил і заходів особистої безпеки (використання засобів 

індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок). 

4.2. Участь у масових заходах з кількістю учасників не більше ніж10 осiб. 

 

Термін: з 01.06.2020 

 



 

 

3 

5. Завідувачам структурних підрозділів 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. 

 

6. Заступнику директора з адміністративно-господарчої частини  

Долиніну С.П., ЗАБЕЗПЕЧИТИ належні умови роботи Палацу з урахуванням 

вимог санітарного законодавства. 

 

7. Інженеру з охорони праці Лавруку О.В. РОЗРОБИТИ заходи та 

ПРОВЕСТИ інструктаж з працівниками щодо роботи в умовах адаптивного 

карантину.  

 

8. Головному бухгалтеру Омельченко В.Ю. ЗДІЙСНИТИ оплату згідно з 

чинним законодавством. 

 

9. 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.  

Лаврук О.В. 

Лихошерст Є.П. 

Лопатіна І.В. 

Нейкалюк Н.Х. 

Овелян В.К.  

Омельченко В.Ю. 

Чепурна Т.І  

Чередніченко О.М. 

Шепетова Н.В. 


