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Про організацію роботи коледжу 
у зв ’язку з провадженням додаткових 
карантинних заходів

Відповідно до рекомендацій М іністерства освіти і науки України про 
додаткові карантинні заходи в закладах освіти (листи М ОН України №  1/9- 
575, 1/9-576 від 12.10.2020 року), наказу по коледжу від 12.10.2020 року 
№ 103 , з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) 
та оптимізації роботи працівників коледжу в період організації навчання 
учнів, студентів з використанням дистанційних технологій

НАКАЗУЮ:

1. Проведення робочих, позапланових нарад та надання інформації 
здійснювати з використанням Інтернет-технологій забезпечення 
проведення конференцій (Zoom, Meet, Skype тощо).

2'. Запровадити очно - дистанційну форму роботи для окремих працівників 
коледжу з 15.10.2020 р. до 15.11.2020 р. (додаток № 1) та надати їм 
можливість виконувати частину роботи дистанційно.

3. Зобов'язати працівників, зазначених у п. 2. цього наказу:
- виконувати обов'язки, передбачені посадовою інструкцією;
- відповідати на дзвінки протягом робочого часу;
- перевіряти електронну пошту, онлайн-ресурси (Telegram, Viber, Skype 

тощо) та оперативно відповідати на листи та звернення.
4. Контроль за виконанням завдань працівниками покласти на керівників 

структурних підрозділів.
5. Затвердити графіки:

- роботи та простою працівників структурних підрозділів коледжу з 
15.10.2020 до 15.11.2020 р.

Керівники структурних підрозділів
6. Працівникам, які не виходять на роботу у зв'язку з простоєм, в табелі 

обліку робочого часу ставити відмітку «П»; %
7. Бухгалтерії коледжу оплату праці працівників коледжу в період з

15.10.2020 р. до 15.11.2020 р. проводити:



7.1. За фактично відпрацьований час, незалежно від того, за якими формами 
організовано роботу (на віддаленому достуйі, дистанційно тощо):

- викладачам у розмірі, визначеному за тарифікацією, (в т.ч. сумісникам);
- науково-педагогічним працівникам у розмірі, визначеному обсягом 
навчального навантаження, (в т.ч. сумісникам);
- згідно з поданими відомостями, табелями за години, що не включені до 
тарифікації, навантаження, викладачам, науково-педагогічним працівникам;

- іншим працівникам у розмірі попередньо встановлених окладів.
7.2. За час простою у розмірі середньої заробітної плати, розрахованої згідно 

з Порядком №  100, виходячи з виплат за 2 календарні місяці, що передують 
місяцю введення простою.

АНДРІЙЧУК І.М.
8. Затвердити форму звіту про виконані роботи працівників у період з

15.10.2020 р. до 15.11.2020 р.  ̂(додаток №2).
9. Подати звіти про виконані роботи працівників на 02.11.2020 p., на

16.11.2020 р.
Керівники структурних підрозділів

10. Проводити моніторинг захворюваності на гострі респіраторні вірусні 
інфекції серед працівників коледжу, студентів та учнів ліцею.

ГРИГОРОВИЧ л.м. 
ЗАВ. ВІДДІЛЕННЯМИ

11 .Забезпечити підтримання функціонування інженерних споруд, мереж, 
комунікацій, а також необхідного температурного режиму в коледжі та 
його структурних підрозділах.

МІЦУ С.П. 
СУХОРУКОВА О.М. 

ЯЦЕНКО В.П.
12. Посилити охоронний та контрольно - пропускний режим. Не допускати в 

будівлі закладу відвідувачів без крайньої потреби.
МІЦУ С.П. 

СУХОРУКОВА О.М. 
ЯЦЕНКО В.П.

13. Контроль за виконання наказу залишаю за собою.

В.о. директора коледжу Л.В. КРУПІНА


