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НАКАЗ № 37-К 

від 14 березня  2022 року 

 
Про внесення змін до наказу № 34-К від 24.02.2022 року  
про режим роботи працівників КДХЛ імені Т.Г. Шевченка, 
у зв’язку із введенням воєнного стану 
 

Указом Президента України від 14.03.2022 р. № 133/2022 «Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ 
«Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в 
Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 
року строком на 30 діб. 

На підставі ст. 60 Кодексу законів про працю та керуючись рекомендаціями Департаменту 
освіти і науки Київської міської державної адміністрації від 10.03.2022 року № 063-1145, 
рішенням педагогічної ради школи від 12.03.2022 року (протокол № 4)  

НАКАЗУЮ :    

1. Продовжити встановлений в ліцеї з 24 лютого 2022 року гнучкий режим роботи на час 
дії воєнного стану . 

2. У зв’язку неможливістю відновлення освітнього процесу, відповідно до рішення 
педагогічної ради школи від 12 березня 2022 року (протокол № 4) продовжити канікули 
до 31 березня 2022 року включно. 

3. Педагогічним працівникам продовжити дистанційний режим роботи для підтримки 
постійного зв’язку з учнями ліцею, визначивши самостійно робоче місце з дотриманням 
безпечних і нешкідливих умов праці. 

4. Заступникам директора Дерев’янко Є.І. та Сидорук Т.С. проводити регулярно 
моніторінг діяльності педагогічних працівників та переміщення учнів ліцею, звертати 
увагу на психологічний стан дітей, надавати своєчасно необхідні рекомендації, 
моніторінг проводити у будь-який доступний спосіб, у тому числі з використанням 
інтернет-технологій (Viber, WhatsApp, Signal тощо). 

5. Заступнику директора Супруненко Н.М. здійснювати щоденний моніторінг стану 
навчальних корпусів та пансіону ліцею, контролювати роботу чергових служб, надавати 
їм необхідні рекомендації. 

6. Головному бухгалтеру Кугітко І.В. забезпечити оплату праці працівників ліцею, 
включаючи непедагогічних та тих, які працюють за сумісництвом, у розмірі середньої 
заробітної плати, педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за 
тарифікацією, із розрахунку заробітної плати, встановленої тарифікацією на 2021-2022 
навчальний рік. 

7. Провідному інспектору з кадрів Сокол В.А. разом із заступниками директора 
Дерев’янко Є.І., Сидорук Т.С., Супруненко Н.М. взяти під контроль заповнення табелів, 
при цьому взяти до уваги, що в разі відсутності працівника, у зв’язку з призовом на 
військову службу або службу у підрозділах територіальної оборони, за ним зберігається 
середній заробіток, місце роботи та посада. 



8. Заступникам директора Дерев’янко Є.І., Сидорук Т.С., Супруненко Н.М. ознайомити 
співробітників КДХЛ імені Т.Г. Шевченка  з текстом наказу у будь-який доступний 
спосіб. 

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор 
КДХЛ  імені Т.Г. Шевченка     Олена АВРАМЕНКО 


