
 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

19.06.2020 Харків № 63  

 

Про організаційні заходи 

Палацу для запобігання 

поширенню коронавірусу 

COVID-19 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2020           

№ 500, з метою запобігання поширення у Палаці гострої респіраторної інфекції 

коронавірусу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, організації 

роботи Палацу в умовах карантину, 
 

н а к а з у ю:  

 

1.Запровадити для працівників Палацу наступні режими роботи з 

22.06.2020 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; 

-  Байдалінов  В.Г., робітник з комплексного обслуговування й ремонту 

будинків; 

- Бочарнікова Л.М., прибиральник службових приміщень; 

- Вакуленко В.В., сантехнік; 

- Дьяченко О.Л., прибиральник службових приміщень; 

- Іщенко Л.І., прибиральник службових приміщень; 

- Кіріченко Л.М., прибиральник службових приміщень; 

- Надточій Н.В., комірник; 

- Полежака Т.І., прибиральник службових приміщень; 

- Федорченко О.В., прибиральник службових приміщень; 

- Шаповал Н.О., прибиральник  службових приміщень; 

- Сєркова А.Б., прибиральник  службових приміщень; 

- Левандовська Л.В., прибиральник  службових приміщень. 
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1.2. ЗАПРОВАДИТИ дистанційний режим виконання роботи вдома, зокрема, 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: 

1.2.1. Для педагогічних працівників Палацу: 

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

Чередніченко О.М., Чепурна Т.І., завідувачів відділів, керівників гуртків; 

культорганізаторів; акомпаніаторів; методистів; Якутіної О.С., керівника 

художнього Палацу; Мірошніченко Л.С., практичного психолога. 

1.2.3. Для працівників Палацу, які мають технічні можливості для виконання в 

дистанційному режимі завдань відповідно до посадових обов’язків запровадити 

гнучкий режим та дистанційний графік роботи: 

1.2.3.1.Відділ художньо-естетичного виховання (завідувач відділу- 

Лопатіна І.В.): 

    - Гриценко Я.В., балетмейстер. 

1.2.3.3. Відділ «Ансамбль танцю «Щасливе дитинство» (завідувач відділу - 

Галенко Р.О.)   

     - Тесленко Л.І., костюмер. 

1.2.3.4. Відділ міжнародного співробітництва, туризму та  краєзнавства 

(завідувач відділу - Чередніченко О.М.) 

    - Гопта Л.М., завідувач музею. 

1.2.3.5. 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; 

    - Сєркова Є.Б., костюмер; 

    - Чаєнко О.Д., художник-оформлювач;  

    - Чмихало Є.О., освітлювач. 

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

    - Волкова О.Ю., лаборант. 

1.2.3.7. Адміністративно – управлінський підрозділ: 

    - Курукіна Т.І., заступник директора з виховної роботи; 

    - Долинін С.П., заступник директора з АГЧ; 

    - Омельченко В.Ю., головний бухгалтер; 

    - Козлова С.С., Шоломінська Н.О., Мєндікова Н.Ф., бухгалтери; 

    - Шепетова Н.В., завідувач канцелярії; 

    - Ченцова Л.В, інспектор з кадрів;  

    - Вєтрова Н.І., економіст; 

1.2.3.8. Адміністративно-господарча частина (завідувач відділу – Долинін С.П.)  
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    - Лаврук О.В., інженер з охорони праці; 

    - Жуковін Я.Г., Усік І.П., двірники. 

1.3. Еколого – натуралістичний відділ (завідувач відділу - Овелян В.К.) 

спеціалісти та технічний персонал відділу працюють за затвердженим 

графіком. 

1.4. Сторожі, працюють за затвердженим графіком роботи доба через три; з 9.00 

до 9.00 наступного дня, перерва 13.00-13.30; 17.30-18.00; 7.00-8.00. 

1.5. Водій - Тимохін О.М. працює за затвердженим графіком. 

 

2. Визначити відповідальними: 

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

оперативної інформації на сайті Палацу; 

    - 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. 

 

3. Працівники Палацу, зазначені в п.1.1. та 1.2. наказу, які знаходяться в простої 

та працюють дистанційно мають перебувати вдома, бути постійно на 

телефонному зв’язку, у разі виникнення  симптомів захворювання негайно 

звернутися до закладу охорони здоров’я та своєчасно попередити 

безпосереднього керівника структурного підрозділу. 

 

4. Бухгалтерії Палацу ЗДІЙСНИТИ оплату праці працівникам Палацу з 

дотриманням умов чинного законодавства, ураховуючи фактично 

відпрацьовані години сумісниками. 

 

5. Керівникам відповідних  структурних підрозділів довести наказ до відома 

працівників. 

 

6. КОНТРОЛЬ за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Заступник директора 

з виховної роботи               Тетяна КУРУКІНА  
 

 

З наказом ознайомлені:  

Курукіна Т.І.             Галенко Р.О.              Нейкалюк Н.Х.           Чередніченко О.М. 

Долинін С.П.             Лихошерст Є.П.         Лопатіна І.В.              Омельченко В.Ю 

Овелян В.К.                Чепурна Т.І.               Шепетова Н.В. 


