
 
НІЖИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 

НІЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Наказ  

 

       02.05.2022 р.                                                                                                          № 61 

  

 

Щодо деяких питань організації роботи 

 та оплати праці у закладі 

 

 

            Відповідно до Закону України від 15.03.2022 № 2126-IX «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної 

ситуації або надзвичайного стану», Закону України від 15.03.2022р «Про організацію 

трудових відносин в умовах воєнного стану» № 2136-IX, Постанови Кабінету міністрів від 

07 березня 2022 р. № 221 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються 

або дотуються з бюджету в умовах воєнного стану», листа МОНУ від 07.03.2022 року 

№1/3378-22 ««Про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки 

під час дії правового режиму воєнного стану», наказу Управління освіти від 11.03.2022 

року №60 «Про оплату праці працівників закладів та установ освіти під час воєнного 

стану з 01.03.2022 р.», наказу Управління освіти від 31.03.2022 року №66 «Щодо деяких 

питань оплати праці у закладах загальної середньої освіти». У зв’язку з відсутністю 

організаційних і технічних умов для виконання посадових обов’язків деякими 

педагогічними та іншими працівниками, дефіциту коштів для оплати праці працівників 

ЗЗСО,  
НАКАЗУЮ: 
1. Покласти виконання функціональних обов’язків ЗДНВР Євтушенко О. О. на ЗДНВР 

Саєнко Я. В. до моменту повернення ЗДНВР Євтушенко О. О. до роботи.  

2. Покласти виконання посадових обов’язків секретаря школи на педагога-організатора  

Ярош О. Б. 

З 02.05.2022р.по 14.06.2022р. 

3. Покласти виконання посадових обов’язків завгоспа школи на працівника з 

обслуговування і поточного ремонту будівель і обладнання Кривця В. К. 

З 26.05.2022р. 

4. Оголосити простій не з вини працівників із 02 травня 2022р. по 14 червня 2022р. з 

оплатою у розмірі 2/3 тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу): 

Зеленковій І. М., соціальному педагогу; 

Пасічник К. О., секретарю. 

5. Оголосити простій не з вини працівника із 02 травня 2022р. по 06 травня 2022р. з 

оплатою у розмірі 2/3 тарифної ставки встановленого працівникові розряду(окладу): 

двірнику Вареник В. О.; 

ЗДНВР Євтушенко О. О.  

6. Оголосити простій не з вини працівника із 26 травня 2022р. по 14 червня 2022р. з 

оплатою у розмірі 2/3 тарифної ставки встановленого працівникові розряду(окладу): 

Суденко Н. І., вихователю ГПД; 

Борисовець І. В., як асистенту вчителя; 

Кошмі Л. М., як вихователю ГПД. 

 



7. Оголосити простій не з вини працівника із 28 травня 2022р. по 14 червня 2022р. з 

оплатою у розмірі 2/3 тарифної ставки встановленого працівникові розряду(окладу) 

Топольській Г. С., медичній сестрі. 

8. Оголосити простій не з вини працівника із 06 червня 2022р. по 14 червня 2022р. з 

оплатою у розмірі 2/3 тарифної ставки встановленого працівникові розряду(окладу) 

Підгорній Л. Д., бібліотекарю. 

9. Змінити істотні  умови праці педагогічних працівників шляхом внесення змін до 

тарифікації . 

З 02.05.2022р. по 14.06.2022р. 

10. Кривцю В. К. скласти графік чергування сторожів та технічних працівників. 

02.05.2022р. 

11. Ярош О. Б. довести наказ до працівників шляхом : 

- розміщення на сайті закладу; 

- направлення наказу електронною поштою або іншими засобами комунікації та 

ознайомлення працівників з наказом таким чином. 

 

 

12. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор школи                 С. П. Піменова 


