
ЗАБРОДІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ 
БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

Заброди №

Про організацію роботи працівників 
Забродівської ЗОНІ І-ІІ ступенів 
під час тритижневого карантину

Керуючись частиною 3 статті 113 Кодексу Законів про Працю України, 
Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про 
запобігання поширенню на території України коронавірусу СОУЮ-19”, 
враховуючи вимоги статті 77 Інструкції про порядок обчислення заробітної 
плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 
15.04.1993 №102, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 
1993 року за № 56, на виконання пункту 7 Колективного договору між 
адміністрацією і профспілковою організацією Забродівської ЗОНІ І-ІІ ступенів, 
наказу сектору освіти Богодухівської районної державної адміністрації від 
12 березня 2020 року № 10-т «Про здійснення оплати праці працівників закладів 
загальної середньої та позашкільної освіти під час тритижневого карантину »

НАКАЗУЮ:
1) Організувати роботу педагогічних працівників як у канікулярний час у 
відповідності до додатку 7 до колективного договору між адміністрацією та 
первинною профспілковою організацією Забродівської ЗОНІ І-ІІ ступенів на 
2017-2020 роки

313 березня до 03 квітня 2020 року
2) Організувати педагогічними працівниками складання індивідуальних планів 
роботи на вказаний період
3) У журналі обліку робочого часу записи здійснювати як у дні канікул.
4) У табелі обліку робочого часу зафіксувати відпрацьовані педагогічним 
працівникам години для отримання заробітної плати у розмірі 100%.
5. Вчителям-сумісникам Гунько Н.Є. та Педан Л.О. оплату здійснювати за 
фактично відпрацьовані години.
6. Непедагогічним працівникам (кухар, комірник, прибиральник службових 
приміщень , водій автотранспортних засобів) оплату праці здійснювати в 
розмірі середньої заробітної плати, але не менше тарифної ставки (посадового

кладу).
7. Працівникам, які працюють за змінним графіком роботи (сторож, оператор 
котельні) оплату праці здійснювати відповідно до штатного розпису з 
урахування встановлених доплат та надбавок.



8. Припинити виплату премії водію автотранспортних засобів Суботі О.О. під час 
тритижневого карантину.
9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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