
Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський державний музичний ліцей 

 

 

Н А К А З 

 

11 березня 2022 року            № 2 

 

По основній діяльності 

 

Про призупинення 

освітнього процесу,   

оголошення простою та 

щодо роботи ХДМЛ в період 

воєнного стану     

     

  На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 06.03.2022 

№ 1/3371-22, Листа Департаменту освіти Харківської міської ради від 

10.03.2022  № 01-22/620/22 з урахуванням ситуації, яка склалася у м. Харкові 

в умовах воєнного стану в Україні, у зв’ язку з тим, що в Харкові зберігається 

реальна загроза для життя та здоров’я мирних мешканців, з огляду на 

виконання працівниками ліцею заходів та завдань, що визначені військово-

цивільною адміністрацією Харківської області та керуючись постановою 

Кабінету Міністрів України « Деякі питання оплати праці працівників 

державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 

та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах 

воєнного стану» від 07.03.2022 № 221 

НАКАЗУЮ: 

1. Тимчасово призупинити освітній процес у Харківському державному 

музичному ліцеї з 14 березня 2022 року до особливого розпорядження. 

2. Встановити початок  простою у ХДМЛ  з 14 березня 2022 року з 

оплатою простою у розмірі   середньої  заробітної  плати   працівникам 

ліцею, які перебувають на території України. Підстава: ст.34, 113 КЗпП.  ( 

Додаток №1- працівники, які виїхали за кордон) 



Дозволити працівникам  перебувати вдома до закінчення простою. 

5. Всім працівникам ліцею, які працюють за зовнішнім і внутрішнім 

сумісництвом, надати відпустки без збереження заробітної плати згідно зі 

ст.26 Закону України « Про відпустки» до закінчення дії карантину в країні 

або до особливого розпорядження. 

Підстава: Заяви працівників. 

4. ЯЦЮК Т.П. ,заступнику директора з навчально- виховної роботи, за 

допомогою класних керівників   скласти списки учнів ліцею , постійно їх 

оновлювати  із зазначенням наступної інформації: знаходиться вдома, 

покинув територію бойових дій, покинув країну, навчається в іншому 

навчальному закладі тощо. 

4. СКЛЯР О.Г.,ст. інспектору з кадрів, КОРСУНЬ-СУСЛОВЕЦЬ А.М., 

інспектору з кадрів: 

4.1. скласти списки працівників ліцею та постійно їх оновлювати із 

зазначенням наступної інформації: працює дистанційно (працівники 

адміністрації), мобілізований, доброволець ТО, знаходиться вдома, покинув 

територію бойових дій, покинув країну тощо. 

4.2.провести роботу по збору заяв від працівників ( за допомогою мережі 

інтернет) та належному оформленню наказів по ліцею. 

5. Наказ оголосити всім працівникам ліцею із застосуванням доступних 

засобів комунікації. 

6.  Контроль за виконанням наказу  залишаю за собою. 

                  

                              

 

 

                    В.о. директора                             Тамара СЕНЧЕНКОВА 

 

 


