
 

Комунальний заклад 

«Богодухівська спеціальна школа» 

Харківської обласної ради 

 

                                                          НАКАЗ 

 

16.12.2020                                                                                                        № 197  

 

Про чергування у святкові та 

вихідні дні 25 грудня 2020 року,  

з 01 січня 2021 року по 03 січня 

2021 року та з 07 січня 2021 року  

по 10 січня 2021  року 
 

Відповідно до статей 67, 73 КЗпП України, розпоряджень Кабінету 

Міністрів України «Про перенесення робочих днів у 2020 році» від 23 жовтня 

2019 року № 995-р та «Про перенесення робочих днів у 2021 році»               

від 30 вересня 2020 року № 1191-р, з метою створення сприятливих умов 

для оперативного вирішення питань, пов’язаних із належним 

функціонуванням закладу, забезпечення вирішення невідкладних питань під 

час святкових та вихідних днів 25 грудня 2020 року, з 01 січня 2021 року по 

03 січня 2021 року та  з 07 січня по 10 січня 2021 року,  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Перенести в порядку і на умовах, встановлених законодавством, для 

працівників з п'ятиденним робочим тижнем та  двома вихідними днями в 

суботу та неділю, робочі дні з: 

п’ятниці 08 січня на суботу 16 січня; 

2. Призначити черговими по Комунальному закладу «Богодухівська 

спеціальна школа» Харківської обласної ради: 

Дата, час ПІБ працівника Посада Контактний  

телефон 

25 грудня 

2020 року 

(п’ятниця) 

Галицька Наталія 

Валеріївна 

Педагог-організатор 097-68-74-824 

01 січня Назаренко Софія Заступник директора з 096-90-97-130 
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2021 року  

(п’ятниця ) 

Миколаївна виховної роботи 

02 січня 

2021 року  

(субота) 

Сульженко Майя 

Петрівна 

Завідувач 

господарством 

067-15-74-760 

03 січня 

2021 року  

(неділя) 

Сосонний 

Вячеслав 

Миколайович 

Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи 

098-890-75-70 

07 січня 

2021 року  

(четвер) 

Насєдкін  

Олександр 

Вікторович 

Інженер з охорони 

праці 

099-56-46-374 

08 січня 

2021 року  

(п’ятниця) 

Торяник Юлія 

Анатоліївна 

Логопед 098-93-56-886 

09 січня 

2020 року  

(субота) 

Зіньковська 

Тетяна 

Костянтинівна  

Практичний психолог 066-637-50-04 

10 січня 

2020 року  

(неділя) 

Назаренко Софія 

Миколаївна 

Заступник директора з 

виховної роботи 

096-90-97-130 

 

2. Черговим по школі: 

2.1. Оперативно вирішувати питання, пов’язані з належним функціонуванням 

закладу, забезпеченням збереження майна, дотриманням протипожежної 

безпеки і про всі надзвичайні ситуації негайно повідомляти директора школи. 

2.2. Здійснювати контроль за роботою систем енергопостачання, у разі 

потреби передавати оперативну інформацію черговому по Департаменту 

науки і освіти  Харківської обласної державної адміністрації. 

3. Заступникам  директора Сосонному В.М., Сульженко М.П.,           

Назаренко С.М. забезпечити проведення інструктажів щодо підвищення 

пильності та заходів власної безпеки працівників. 

4. Заступнику директора з господарської роботи Сульженко М.П.: 

4.1. Здійснити вичерпні заходи щодо цілодобової охорони приміщення та 

збереження матеріальних цінностей, передбачити дотримання 

протипожежних норм та правил безпеки.  

4.2. Перевести усі енергопостачальні системи в безпечний економний режим 

роботи. 

4.3. Забезпечити чергових телефонами аварійних служб, у випадку аварійної 
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ситуації повідомляти аварійні служби. 

4.4. Забезпечити пожежну безпеку під час вихідних відповідно вимог Правил 

пожежної безпеки в Україні. 

4.5.Забезпечити чергування робітників по обслуговуванню приміщень на 

випадок непередбачуваних обставин, пов’язаних з роботою систем 

енергопостачання та теплопостачання у вихідні та святкові дні. 

5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Сосонному В.М. 

інформувати Департамент науки і освіти про стан справ у закладі. 

28.12.2020 до 10.00 

04.01.2021 до 10.00 

11.01.2021 до 10.00 

6.   Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Сосонного В.М. 

 

 

  Директор                                                      О.А. Хованова  

 

 

Сосонний В.М. 

 

 

 

 

З наказом від 16.12.2020 № 197 ознайомлені: 

Сосонний В.М. 

Сульженко М.П. 

Назаренко С.М. 

Галицька Н.В. 

Торяник Ю.А. 

Зіньковська Т.К. 

Насєдкін О.В. 

 


