
ДЕI IАРТАМЕНТ ОСВIТИ ЖI IТОМИРСЬКОi MIcbKoi рдди

"iд 
l/ .0з.2020 ш78

Про органiзацiйнi зil(оди дJIя
запобiгання поширенню
KopoHaBipycy COVIDI9 у закладах освiти
Bcix типiв та форм впасностi, пiдпорялкованих

департаменту освiти Житомирськоi MicbKoi ради

На виконання постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни < Про запобiгання
поширенню на територii УкраiЪи KopoHaBipycy COVIDl9>  вiд 11 березня 2020
poкyNs 211, ст. З2 Закону УкраiЪи < Про захист населення вiд iнфекцiйних
хвороб> > , Указу Президента Украiни вц 13 березня 2020 року Ns87/2020 < Про

рiшення Ради нацiональноi безпеки i оборони Украihи вiд 13 березня 2020 року
кПро невiдкл4днi зшrоди щодо забезпеченЕя нацiонапьноi безпеки в умовах
сп€lл€lху гостроi респiраторноi хвороби COVIDI9, спричиненоi KopoHaBipycoM

SARSсoY2> > , на пiдставi наказу MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 16

березня 2020 рощу NЬ 406 < Про органiзацiйнi з€lходи для запобiгання
поширенню KopoHaBipycy COVID19), рiшення виконавчого KoMiTery
Житомирськоi мiськоi ради вiд 16.03.2020 року N9 301 < Про внесенЕя

доповнень до рiшення виконавчого KoMiTeTy MicbKoi р4ди вiд 11.0З.2020 М 295

зi змiнами> >

FIАКАЗУЮ:

1. Керiвник€лм зашlадiв дошкiльноi, загальноI  середньоi, позашкiльноi освiти
Bcix типiв та форtrl власностi, пiдпорядкованих департаменту освiти
Житомирськоi MicbKoi ради, та закJIадiв професiйнотехнiчноi совiти на перiод

карантину забезпечпти :

1.1.дотримання заборони проведення масових за< одiв та вiдвiдуванЕя закладiв
освiти ii здобувача]uи;

1.2.проведення iнформуванЕя здобувачiв освiти та працiвникiв щодо заходiв
профiлактики, проявiв хвороби та дiй у випадку захворювання, надiслати
працiвника пам'ятки щодо дотримання режиму самоiзоляцii в yмoB€lx

дистанцiйного режиму роботи;
1.3.проведення у закJIада:<  освiти профiлактичних та дезiнфекцiйних заходiв

щодо запобiгання поширенню KopoHaBipycy COVID 1 9;

1.4.вiдтермiнування проведенЕя атестацii працiвникiв закладiв освiти та

проведення засiдань вiдповiдних атестацiйних комiсiй;
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1.5.режим пiдвищеноi готовностi пiдсистеми навчання здобувачiв освiти та
працiвникiв дiям у надзвичайних сиryацiях вiдповiдно до пiдпункry 2 пункту
13 ПоложенЕя про функцiонапьну пiдсистему навчання дiтей дошкiльного BiKy,

учнiв та студентiв дiям у надзвичайних ситуацiях (з пит€lнь безпеки
життедiяльностi) единоi державноi системи цивiльного захисту, затвердженого
накЕвом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 21 листопада 20lб року Jtlb

l400, зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 14 грудня 20Iб року за Ns
|  62З 129752 (.Щодаток 1 );
1.6.листування з департ€lментом освiти Житомирськоi MicbKoi ради шляхом
використання системи електронного листування (.Щодаток 2);

1.7.виконання ocBiTHix програм закгlqдiв освiти шJIяхом органiзацii освiтнього
процесу iз використанням технологiй дистанцiйного навчання, що не
передбачае вiдвiдування закладiв освiти ii здобувачами, а також виконанЕя
працiвниками закладiв освiти iншоi роботи (органiзацiйнопедагогiчноi,
методичноi тощо);

1.8.запровадження дистанцiйного режиму роботи працiвникiв закладiв освiти
вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо встановJIення гнrI кого режиму
робочого часу, затвердженrх наказом MiHicTepcTBa працi та соцiальноi
полiтики Украihи вiд 04 жовтI Iя 200б року Jllb 359 (.Щодаток 3);

1.9.надання вiдгryстки працiвникам закгlадiв за ix згодою;
1. 10.виконання рiшень тимчасових протиепiдемiчних комiсiй;
1. 1 1.призупинення проведення особистого прийому громадян;
1.12. визначення працiвникiв, вiдповiда.гlьних за опрацювання кореспонденцii,
що надходить через офiцiйнi електроннi адреси, утримання примiщень та
будiвель закладiв освiти;

1.13.дотримання вимог листа MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни та I I t
профспiлки працiвникiв освiти i науки Украihи вiд 17.03.2020 року <  Про умови
та оплату працi працiвникiв закладiв освiти i науки в умовах
карантину> (,Щодаток 4).

2. Керiвникам структурних пiдроздiлiв департаменту освiти
(Ковтуненко С.А., Кошевич Р.Л., Мяновська Т.М., Щедракова Н.Л.)

забезпечити:

2.1. запровадження дистанцiйного режиму роботи працiвникiв вiдповiдно до
Методичних рекомендшдiй щодо встановленЕя гrrrlкого режиму робочого часу,
затверджених наказом MiHicTepcTBa црацi та соцiшlьноi полiтики УкраiЪи вiд 04
жовтня 2006 року М 359 та надання за згодою працiвникiв структурних
пiдроздiлiв вiдпустки;

2.2. визначенЕя та затвердженЕя перелiку осiб, якi можуть працювати

дистанцiйно, забезпечивI I Iи при цьому на.гlежнi результати роботи;
2.4. надання iнформацii працiвниками структурних пiдроздiлiв громадян€lIvI

за допомогою доступних засобiв зв'язку та телекомунiкацiй;
2.5. проведення нsрaдl що потребують особистоi 1"lacTi } ^ rасникiв, лише за

розпорядженням директора департаменту освiти;



2.6. н€rлежнi технiчнi та санiтарногiгiенiчнi умови дJIя виконання роботи
працiвниками структурних пiшlоздiлiв департап{ енту освiти пiд час
перебування на робочому мiсцi;

2.7.посилптп контроль за санiтарнопрофiлактичними заходами та
пропускним рехимом у адмiнiстративнiй будiвлi департапdенту освiти.

3. Контроль за виконанЕrIм нака:} у залишаю за

.Щиректор департаменту В.В.Арендарчук

освiти С.А.Ковтуненко

,dr,пп пu| ri'партамекту 
ocBiTTr Р,л, кошевич
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Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa
освiти i науки УкраiЪи
2I .| | .201'6 Jt 1400

Зареестровано в MiHicTepcTBi
юстицii УкраiЪи
14 грулня 20lб р.
за J\Ъ | 62з12975з

ПОЛОЖЕННЯ
про функцiональну пiдсистему навчання дiтей дошкiльного BiKyo учнiв та

сryдентiв дiям у надзвичайних ситуацiях (з питань безпеки
життсдiяльностi) единоi державноТ системи цивiльного захисту

1. Це Положення визначае мету, завдання, органiзацiю управлiння, скJIад сил i
засобiв, порядок ix взасмодiТ i дiяльностi функцiональноi пiдсистеми навчання

дiтей дошкiльного BiKy, учнiв та студентiв дiям у надзвичайних сиryацiях (з

питань безпеки життсдiяльностi) сдиноI  державноТ системи цивiльного захисту
(даrri  функцiон€LгIьна пiдсистема).

2. У цьому Положеннi TepMiH "функцiональна пiдсистема" вживасться у значеннi
складовоi частини сдиноi державноТ системи цивiльного захисту, до якоi входять
органи управлiння та пiдпорядкованi iм сили цивiльного захисту, суб'екти
господарювання, якi виконують завдання цивiльного захисту.

Iншi термiни вживаються у значеннях, викладених в Кодексi цивiльного захисту
УкраТни, Законi УкраiЪи "Про ocBiTy" та Положеннi про едину державну систему
цивiльного захисту, затвердженому постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи
09 сiчня 201,4 року J\Ъ 1 1.

3. Метою створецня функцiональноi пiдсистеми с:

1) захист населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй у мирний час та в

особливиЙ перiод, зменшення матерiальних втрат у разi ix виникнення на
пiдприемствах, у навч€Lльних закладах, установах та органiзацiях, що належать

до сфери управлiння МОН (даrri  пiдприемства, установи та органiзацii гаrrузi);

вiд



2) органiзацiя та здiйснення заходiв цивiльного захисту, пов'язаних iз
Запобiганням i реагуванням на надзвичайнi ситуацiТ техногенного, природного,
СОцiагtьного, воснного характеру та захисту вiд iх факторiв ураження учасникiв
навч€[пьновиховного процесу;

3) органiзацiя та здiйснення заходiв цивiльного захисту, пов'язаних iз навчанням
дiтей дошкiльного BiKy, учнiв та студентiв дiям у надзвичайних сиryацiях (з
питань безпеки життсдiяльностi).

4. Завданнями функuiональноТ пiдсистеми с:

1) здiйснецня заходiв цивiльного захисту на пiдприсмствах, в установах та
органiзацiях галузi;

2) забезпечення готовностi пiдпорядкованих сил i засобiв до дiй, спрямованих на
Запобiгання виникненню та реагування на надзвичайнi ситуацii здiйснення
заходiв Щодо запобiгання виникненню надзвичайних ситуацiй або небезпечних
подiй на пiдприемствах, в установах та органiзацiях га"гrузi;

3) органiзацiя та проведення монiторингу i прогнозування виникнення
наДЗВиЧаЙних сиryацiЙ та ik розвитку, визначення ризикiв виникнення
надзвичайних ситуацiй у гаrrузi;

4) своечасне i достовiрне iнформування заiнтересованих органiв виконавчоi
ВлаДи та населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних
ситуацiй на пiдпри€мствах, в установах та органiзацiях гагrузi;

5) провелення рятральних та iнших невiдкладних робiт з лiквiдацii наслiдкiв
надзвичайних ситуацiй;

б) забезпечення планування заходiв цивiльного захисту;

7) органiзацiя та проведення навчань (тренувань) з пiдготовки органiв управлiння
фУнКцiональноТ пiдсистеми та пiдпорядкованих iM сил цивiльного захисту, що
здiЙснюеться згiдно з планом основних заходiв цивiльного захисту МОН на
вiдповiдний piK;

8) розроблення та здiйснення заходiв, спрямованих на забезпечення ст€Lлого

фУнкцiонування пiдприемств, установ та органiзацiй галузi в особливий перiод;



9) навчання працiвникiв та учасникiв навчальновиховного процесу пiдприсмств,

установ та органiзацiй галузi щодо поведiнки та дiй у разi виникнення
надзвичайноТ ситуацii;

10) здiйснення заходiв щодо укриття працiвникiв та учасникiв навчально

виховного процесу пiдприсмств, установ та органiзацiй га"гlузi в захисних
спорудах цивiльного захисту;

1 1) розроблення нормативноправових aKTiB, а також норм, правил та стандартiв

з питань запобiгання надзвичайним ситуацiям на пiдприемствах, в установах та

органiзацiях гаryзi, виконання гагryзевих програм i планiв з питань цивiльного
захисту;

12) створення, рацiонагrьне збереження i використання резерву матерiальних
pecypciB, необхiдних для запобiгання i реагування на надзвичайнi ситуацiТ;

13) завдання вiдповiдно до функuiонального спрямування:

створення структурного пiдроздiлу з питань цивiльного захисту в складi апарату

МОН;

надання пропозицiй щодо навчання дiтей дошкiльного BiKy, вихованцiв, yrHiB та

студентiв з питань цивiльного захисту в навчЕrльних закладах;

органiзацiя навчання дiтей дошкiльного BiKy, вихованцiв та учнiв згiдно iз

затвердженими МОН i погодженими з ЩСНС програмами розвитку та

навч€tльними програмами, що передбачають :

здобуття вихованцями i учнями заг€Lльноосвiтнiх та професiйнотехнiчних

навч€lльних закладiв знань i BMiHb з tIитань особистоi безпеки в умовах загрози та

виникнення надзвичайноI  ситуацiТ, корисryвання засобами захисту вiд iT

наслiдкiв, вивчення правил пожежноТ безпеки та основ цивiльного захисту;

формування у лiтей старшого дошкiльного BiKy достатнього та необхiдного рiвня
знань i yMiHb для безпечного перебування в навколиIцньому середовищi,

елементарних норм поведiнки у надзвичайних ситуацiях i запобiгання пожежам,

що виникають через необережне поводження з вогнем;

органiзацiйнометодичне керiвництво з проведення у навч€Lпьних закладах Bcix

piBHiB об'ектових тренувань, днiв цивiльного захисту, тижнiв безпеки дитини;



координацiя науковометодичноТ дiяльностi, узагальнення i поширення
ефективних форм i методiв органiзацiТ навчальновиховного процесу з питань
безпеки житгедiяльностi та цивiльного захисту через визначенi:  МОН  базовi за
г€tлуззю знань кафедри з безпеки життсдiяльностi у вищих навчzlJIьних закJIадах;
мiсцевими органами управлiння освiти  територiалrьнi базовi (опорнi)
загальноосвiтнi та дошкiльнi навчапьнi заклади;

здiЙснення контролю якостi пiдготовки у навчальних закладах дiтей дошкiльного
BiKy, вихованцiв, учнiв та студентiв з питань навчання дiям у надзвичайних
ситуацiях;

14) iншi завданця, визначенi законодавством Украiни.

5. Безпосереднс керiвництво функцiон€Lпьною пiдсистемою здiйснюсться
MiHicTpoM освiти i науки Украiни.

6.До складу функцiональноТпiдсистеми МОН входять мiсцевi органи управлiння
освiтою, пiдпорядкованi iм сили цивiльного захисту, пiдприемства, установи та
органiзацii галузi, ik сили i засоби.

7. Постiйно дiючими органами управлiння функцiонапьноТ пiдсистеми с:

на державному piBHi  апарат МОН, вiддiл (управлiння, сектор) з lrитань
цивiльного захисту в складi апараry МОН;

на регiональному piBHi  MiHicTepcTBo освiти i науки, молодi та спорту
Автономноi Республiки Крим, департаменти (управлiння) освiти i науки
обласних, КиiЪськоТ та СевастопольськоТ мiських державних адмiнiстрацiй,
посадовi особи з питань цивiльного захисту;

на мiсцевому piBHi  пiдроздiли освiти у складi районних державних
адмiнiстрацiй, органiв мiсцевого самоврядування (у разi ix утворення), посадовi
особи з питань цивiльного захисту.

На об'ектовому piBHi органiзацiя заходiв цивiльного захисту у рамках
функuiональноТ пiдсистеми здiйснюсться керiвником пiдпри€мства, установи та
органiзацiI  галузi, а також спецiально створеними (призначеними) ними
пiдроздiлами (посаловими особами) з питань цивiльного захисту з урахуванням
Вимог, зазначених у частинi другiй статгi 20 Кодексу цивiльного захисry УкраiЪи.

!ля координацiТ дiяльностi, пов'язаноТ iз захистом персон€Lлу вiд надзвичайних
СитУацiЙ, запобiгання таким ситуацiям, а також координацiТ робiт з лiквiдацiТ ix



наслiдкiв на об'ектовому piBHi пiдприсмствами, установами та органiзачiями
галузi утворюються KoMicii з питань надзвичайних сиryацiй.

8. Для забезпечення управлiння, коорлинаuii дiй органiв управлiння та

пiдпорядкованих iM сил цивiльного захисту функцiонапьноТ пiдсистеми,
здiйснення цiлодобового чергування i забезпечення збору, оброблення,

узагальнення та аналiзу iнформацiТ про обстановку функцiонують:

на державному piBHi  оперативночергова (чергова, диспетчерська) служба МОН
(у разi ik утворення);

на регiон€Lльному piBHi  оперативночерговi (черговi, диспетчерськi) служби
мiсцевих органiв управлiння освiти, мiсцевого самоврядування (у разi ix

утворення);

на об'сктовому piBHi  черговi (диспетчерськi) служби пiдприсмств, установ та

органiзацiй галузi (у разi Тх утворення).

Пiд час лiквiдацiТ наслiдкiв надзвичайних ситуацiй управлiння силами

цивiльного захисту здiйснюсться з пунктiв управлiння. PyxoMi пункти управлiння
утримуються в готовностi до виконання завдань за призначенням.

Щля забезпечення ст€LI Iого управлiння у сферi освiти i науки та реалiзацiТ функчiй,
передбачених на особливий перiод, МОН використовуеться державна система
пунктiв управлiння.

9. Для управлiння функцiон€ulьною пiдсистемою використовуються
телекомунiкацiйнi мережi загального корисryвання i спецiагlьного призначення,

а також державна система урядового зв'язку.

10. Що сил цивiльного захисту функцiональноi пiдсистеми входять:

об'сктовi аварiйноряryв€Lльнi служби (у разi утворення);

об'ектовi формування цивiльного захисту пiдприемств, установ та органiзацiй
галузi (у p* i ix утворення);

об'ектовi спецiалiзованi служби цивiльного захисту (у p* i угворення);

добровiльнi формування цивiльного захисту.



1 1. Залежно вiд масштабiв i особливостей надзвичайнот ситуацiт, що

прогнозуеться або виникJIа, впроваджуеться один з таких режимiв дiяльностi

функцiональноТ пiдсистеми :

повсякденного функцiоцування;

пiдвищеноТ готовностi;

надзвичайноТ сиryаuiТ;

надзвичайного стану.

12. Режими дiяльностi функчiональноТ пiдсистеми встановлюються вiдповiдно до

статей 1115 Кодексу цивiльного захисту УкраiЪи, заходи з ix реаrriЗаЦiI

визначаЮться вiдПовiднО до ПолоЖеннЯ про едиНу держаВну систему цивiльного

захисту, затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 09 сiчня 2014

poкyNs t1.

13. основними заходами щодо впровадження дiяльностi функчiональнот
пiдсистеми е:

1) у режимi повсякденного функцiонування:

органiзацiя та проведення пiдприсмствами, установами та органiзаuiями галузi

заходiв, спрямованих на виконання завдань iз захисту населення i територiй вiд

надзвичайних ситуацiй у мирний час та в особливий перiод, зменшення

MaTepiarrbниx втрат у разi ix виникнення:

забезпечення здiйснення планування пiдприсмствами, установами та

органiзацiями галузi заходiв цивiльного захисту;

органiзацiя i проведення науководослiдних, дослiдноконструкторських,
випробних i проектних робiт з питань забезпечення стаJIого функuiонування в

особливий перiол пiдприемств, установ та органiзацiй га"гrузi;

розробленнЯ i органiзацiЯ виконання гсLлузевих lrрограм i планiв заходiв,

спрямованих на захисТ учасникiВ навччtльновиховного процесу, праuiвникiв

пiдприсмств, установ та органiзацiй галузi й прилеглих до них територiй вiл

надзвичайних ситуачiй та запобiгання ik виникненню i зменшення можливих

втрат;



розроблення i здiйснення органiзацiйних та iнженернотехнiчних заходiв

цивiльного захисту у сферi суспiльного жит"гя, в якiй реалiзуе державну полiтику
МОН;

; iйснення контролю за станом навколицнього
природного середовища та небезпечних процесiв, що можуть призвести до
виникнення надзвичайних ситуацiй на пiдприемствах, в установах та
органiзацiях гаrrузi та прилеглих до них територiях;

здiйснення планових заходiв щодо запобiгання виникненню надзвичайних
ситуацiй на пiдприемствах, в установах та органiзацiях галузi, забезпечення
безпеки та захисту учасникiв навчЕuIьновиховного rrроцесу, працiвникiв та
пiдприемств, установ та органiзацiй галузi й прилеглих до них територiй вiд
таких ситуацiй, а також заходiв щодо пiдготовки до дiй за призначенням органiв

управлiння та сил цивiльного захисту функчiональноi пiдсистеми;

забезпечення готовностi органiв управлiння та сил цивiльного захисту

функцiональноТ пiдсистеми до дiй за призначенням;

органiзацiя пiдготовки фахiвцiв цивiльного захисту, пiдготовка керiвного складу
та фахiвцiв, дiяльнiсть яких пов'язана з органiзацiею i здiйсненням заходiв щодо
цивiльного захисту, навчання населення дiям у разi виникнення надзвичайних
ситуацiй на пiдприсмствах, в установах та органiзацiях галузi;

створення i поновлення матерiальних резервiв для запобiгання виникненню
надзвичайних ситуацiй на пiдприемствах, в установах та органiзацiях галузi;

пiдтримання у готовностi систем оповiщення про загрозу або виникнення
надзвичайних ситуацiй на пiдприсмствах, в установах та органiзашiях га_гlузi;

започаткування теле i радiопередач на теми цивiльного захисту: < Безпека

життедiяльностi  вимога сьогодення)), < Особиста безпека в екстрем€Lльних

ситуацiях> > , < < Ставлення людини до власноi безпеки  найважливiше завдання

сьогодення> > , < < Запобiгти, врятувати, допомогти  в життя!> ;

забезпечення нормативного, органiзацiйного та науковометодичного супроводу
впровадження у навчальний процес для дошкiльних, загальних середнiх,
професiйнотехнiчних навч€Lльних закладiв навч€Lльних дисциплiн, програм, для
вищих навч€tльних закладiв  лекцiй, тренiнгiв та об'ектових тренувань з

вивчення заходiв безпеки, способiв захисту вiд впливу небезпечних факторiв,
викликаних надзвичайними ситуацiями;



забезпечення необхiдних умов для ефективноТ роботи науково метОДичноТ

пiдкомiсiТ з цивiльноi безпеки сектору вищоТ освiти НауковометодичноТ ради
МОН;

забезпечення надання учням знань щодо особистот безпеки, способiв та засобiв

iндивiдуалlьного i колективного захисту населення вiд надзвиЧайних ситУаЦiй,

€Lлгоритму власних дiй У разi ix виникнення та практичне закрiплення

теоретичного матерiапу пiд час проведення наприкiнцi навЧаЛЬнОГО РОКУ В

навчальних закладах .Щня цивiльного захисту;

забезпечення MiHiMaJIbHo достатнього рiвня компетенцii дитини дошкiльного BiKy

для безпечного перебування в навколишньому середовищi, устаноВЛення в них

елементарних, доступних BiKy норм поведiнки у надзвичайних ситУацiях Та

практичне закрiплення теоретичного матерiшrу пiд час проведення в дошкiльних
навчсtльних закладах Тижня безпеки дитини;

iнформацiйнометодичний супровiд педагогiчних кадрiв з питань ЦиВiЛЬнОГО

захисту через мережу територiальних опорних загальноосвiтнiх та дошкiльних
навчапьних закладiв;

органiзацiя системного методичного супроводу педагогiчних каДрiв з пиТаНЬ

цивiльного захисту;

2) у режимi пiдвищеноТ готовностi:

здiйснення оповiщення органiв управлiння та сил цивiльного ЗаХИСТУ

функuiональноТ пiдсистеми, а також учасникiв навч€Lпьновиховного процесу та

працiвникiв галузi про загрозу виникнення надзвичайноi ситУацiТ На

пiдприемствах, в установах та органiзацiях галузi й прилеглих до них ТеРИТОРiЯХ

та iнформування ik про дii у можливiй зонi надзвичайноТ ситуацiТ;

формування оперативних груп дIя виявлення причин погiршення обстановки та

пiдготовки пропозицiй rцодо ii нормалiзацiТ;

уточнення (у разi потреби) планiв реагування на надзвичайнi ситуацii, здiйснецня

заходiв щодо запобiгання ik виникненню;

уточнення та здiйснення заходiв щодо захисту уrасникiв навчальновиховного

процесу, працiвникiв пiдприемств, установ та органiзацiй галузi й приЛеГЛИХ ДО

них територiй вiд можливих надзвичайних ситуацiй на них;



приведення у готовнiсть наявних сил i засобiв цивiльного захисту, з€tлучення у
разi потреби додаткових сил i заообiв;

проведення заходiв щодо запобiгання виникненню надзвичайних ситуацiй
(виконують KoMiciI  техногенноекологiчноТ безпеки та цивiльного захисту
населення);

3) у режимi надзвичайноТ ситуацii:

здiйснення оповiщення органiв управлiння, сил цивiльного захисту

функчiональноi пiдсистеми, а також учасникiв навчапьновиховного процесу та
працiвникiв галузi про виникнення надзвичайноi ситуацii на пiдприсмствах, в

установах та органiзацiях галузi та iнформування iх про дiТ в умовах такоТ

ситуацiТ;

призначення керiвника робiт з лiквiдацii наслiдкiв надзвичайноi ситуацii та

утворення у разi потреби спецiальноI  KoMicii з лiквiдацii наслiдкiв надзвичайноТ

ситуацiТ;

визначення зони надзвичайноТ ситуацii;

здiйснення постiйного прогнозування зони можливого поширення надзвичайноi
ситуацiТ та масIцтабiв можливих наслiдкiв;

органiзацiя робiт з локапiзацii i лiквiдацiT наслiдкiв надзвичайноТ ситуачiТ,

з€lJI )п{ ення ц| я цього необхiдних сил i засобiв функцiональноi пiдсистеми;

органiзацiя та здiйснення (у разi потреби) евакуацiйних заходiв;

органiзацiя i здiйснення ралiаuiйного, хiмiчного, бiологiчного, iнженерного та
медичного захисту учасникiв навч€tльновиховного процесу та працiвникiв галузi
вiд наслiдкiв надзвичайноi ситуацii;

здiйснення безперервного контролю за розвитком надзвичайноi ситуаuii та
обстановкою на аварiйних пiдприемствах, в установах та органiзацiях гаrrузi i
прилеглих до них територiях;

iнформування органiв управлiння цивiльного захисту та учасникiв навча.гlьно

виховного процесу i прачiвникiв галузi про розвиток надзвичайноТ ситуацii на
пiдприемствах, в установах та органiзацiях гагrузi та заходи, що здiйснюються;



здiйснення постiйного контролю за станом довкiлля на територii, що зtlзнала

впливу наслiдкiв надзвичайноi ситуацiТ;

iнформування вищих органiв управлiння щодо рiвня надзвичайноТ сиryацiТ та

"* rrл заходiв, пов'язаних з реагуванням на сиryаuiю, оповiщенням i

iнформуванням учасниkiв навчulльновиховного процесу i працiвникiв галузi,

надання Iм необхiдних рекомендацiй щодо поведiнки в умовах, що склалися;

4) у перiод дiТ надзвичайного стану в разi його введення функuiон€Lльна

пiдсистема функшiонуе вiдповiдно до вимог Кодексу цивiльного захисту Украiни

та з урахуванням особливостей, що визначаються згiдно iз ЗакОнОМ УКРаТНИ "ПРО

правовий режим надзвичайного стану" та iншими нормативноправовими

актами.

14. В особливий перiод функчiонiulьна пiдсистема функuiону€ вiдпОвiДно ДО

вимог Кодексу цивiльного захисту Украiни та з урахуванням особливостей, що

визначаЮться згiдНо iз ЗакоНами УкраТни "Про правовиЙ режим воснного стану"

та "про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю", а також iншими нормативно

правовими актами.

переведення функцiональноi пiдсистеми у режимi функчiонування в умовах
особливогО перiолУ здiйснюеться вiдповiдно до aKTiB Президента УкраiЪи,

кабiнету MiHicTpiB Украiни, плану цивiльного захисту мон на особливий

перiод.

15. Функцiональна пiдсистема проводить свою дiяльнiсть вiдповiдно до планiв

основних заходiв цивiльного захисту МОН на вiдповiДний piK. ЛiКВiДаЦiЯ

наслiдкiв надзвичайних ситуацiй здiйснюсться згiдно з планом реаryвання на

надзвичайнi ситуацii МОН.

1б. На об'ектах пiдвищеноI  небезпеки, що нЕLлежать до сфери управлiННЯ МОН,

розробля€ться план локалiзацiт i лiквiдацiт наслiдкiв аварiй на таких об'ектах.

| '7. Органи управлiння функuiональноТ пiдсистеми здiйснюютЬ збiр, аналiз,

оброблення, зберiгання та передачу iнформацiт з питань цивiльного захисту та

надають учасникам навчаJIьновиховного процесу i прачiвникам галузi через

засоби масовоТ iнформачiТ оперативну та достовiрну iнформацiЮ Про ЗаГРОЗУ

виникнення таlабо виникнення надзвичайних ситуацiй з визначенням меж ik
поширення i наслiдкiв, а також про способи та методи захисту вiд них.

Оприлюднення iнформацiТ про наслiдки надзвичайних ситуацiй здiйснюеться

вiдповiдно до законодавства про iнформаuiю.



Iнформування з питань цивiльного захисту здiйснюсться за формами та у строки,

встановленi ДСНС.

l8. Керiвництво провед9нням аварiйнорятувЕlльних та iнших невiдкладних робiт
пiд час лiквiдацiТ наслiдкiв надзвичайноi ситуацii об'ектового рiвня на

пiдприемствах, в установах та органiзацiях галузi та управлiння силами

цивiльного захисту функцiональноi пiдсистеми, що з€Lлучаються до таких робiт,
здiйснюе керiвник робiт з лiквiдацii наслiдкiв надзвичайноi ситуацii, який дiе
вiдповiдно до cTaTTi 75 Кодексу цивiльного захисту УкраiЪи.

19. fuя безпосередньоТ органiзачiТ i коорлинацiТ аварiйнорятув€Lльних та iнших
невiдкладних робiт з лiквiдацii наслiдкiв надзвичайноi ситуацiI  об'сктового рiвня
на пiдприемствах, в установах та органiзацiях галузi утворюсться штаб з

лiквiдацiТ iT наслiдкiв, який с робочим органом керiвника робiт з лiквiдацii
наслiдкiв надзвичайноТ ситуацii.

Рiшення про утворення та лiквiдацiю такого штабу, його склад приймас керiвник

робiт з лiквiдацiТ наслiдкiв надзвичайноТ ситуацii.

20. Роботи, пов'язанi з реагуванням на надзвичайну ситуацiю об'ектового рiвня
або усуненням загрози i'i' виникнення, виконують сили цивiльного захисту
пiдприемств, установ та органiзацiй галузi, де виникла така ситуацiя, з наданням

iм необхiдноТ допомоги силами цивiльного захисту функцiональноТ пiдсистеми,
адмiнiстративнотериторiаrrьноi одиницi, на територiТ якоТ розташоване таке

пiдприсмство, установа або органiзацiя гапузi.

!о виконання зазначених робiт насамперед зatлучаються сили цивiльного захисry
надзвичайноТ ситуачiТ мiсцевого,функцiональноТ пiдсистеми. У разi виникнення надзвичайноТ ситуачiТ мiсцевого,

регiонального та державного рiвня до виконання uих робiт з€Lлучаються сили

цивiльного захисту територiальноi пiдсистеми сдиноi державноТ системи, iT

ланки.

Залучення сил цивiльного захисту до лiквiдацii наслiдкiв надзвичайних сиryачiй
здlйснюеться органами управлlння, яким пlдпорядкованl такl сили, вlдповlдно до
планiв реагування на надзвичайнi ситуацii.

У разi потреби до лiквiдацiТ наслiдкiв надзвичайних сиryачiй за рiшенням
керiвника робiт з лiквiдацii наслiдкiв надзвичайноТ ситуацiТ з€Lлучаються

додатковi сили цивiльного захисту.



Залучення Qил цивiльного захисту

особливий перiод здiйснюсться
особливий перiол.

до проведення заходiв цивiльного захисту в

згiдно з планами цивiльного захисту на

21. Лiквiдацiя наслiдкiв надзвичайних сиryацiй здiйснюсться згiдно з планами

реаryвання на надзвичайнi сиryачiТ вiдповiдного рiвня (на об'сктах пiдвищеноТ

небезпеки згiдно з планом локалiзацiт i лiквiдацiт наслiдкiв аварiй на таких

об'ектах).

22. Що робiт iз запобiгання виникненню надзвичайних ситуацiЙ на пiдприсмсТВах,

в установах та органiзацiях гагlузi, лiквiдацiТ ix наслiдкiв можуть з€tлУЧаТиСя на

добровiльних або договiрних засадах громадськi об'еднання За наявностi в

учасникiв, якi залучаються до таких робiт, вiдповiдного рiвня пiДгОтОвКИ.

23. Заходи цивiльного захисry в особливий перiод здiйснюються вiдповiдно до

плану цивiльного захисту Мон на особливий перiод та планiв цивiльного захисту

органiзацiй галузi освiти i науки на особливий перiод.

24. Заходи щодо цiльовоТ мобiлiзацiТ передбачаються

мобiлiзацiйних планах МОН.
вiдповiдних

25. Сили цивiльного захисту функrriональноТ пiдсистеми, KpiM лобровiльНИХ

формувань цивiльного захисry, укомплектовуються персон€rлом (каДРаМИ) Та

забезпечуються засобами цивiльного захисту з урахуванням необхiдностi

проведення робiт в автономному режимi протягом не менше трьох дiб.

26. У функцiональнiй пiдсистемi з метою свосчасного запобiгання i реаryвання
на надзвичайнi ситуацiТ органiзовусться взасмодiя з питань:

визначення органiв управлiння, якi безпосередньо залучаються до лiквiдацiТ

наслiдкiв надзвичайних сиryацiй, скJIад i кiлькiсть сил (засобiв) реаryвання на

них;

11огодження порядку здiйснення спiльних дiй сил цивiльного захисту пiд час

лiквiдацiт наслiдкiв надзвичайних сиryаuiй з визначенням основних завдань,

мiсця, часу i способiв Тх виконання;

органiзацiт угrравлiння спiльними дiями органiв управлiння та сил цивiльного

захисту пiд час виконання завдань за призначенням;

всебiчного забезпечення спiльних заходiв, що здiйснюватимуться органами

управлiння та пiдпорядкованими iм силами цивiльного захисТУ, У ТОМУ ЧИСЛi



взасмного надання допомоги транспортними, iнженерними, матерiальними,

технiчними та iншими засобами.

27. Загlежно вiд обставин, масштабу, характеру та можJIивого розвитку
надзвичайноТ ситуацii взаемодiя органiзовусться:

на загальнодержавному piBHi  безпосередньо мiж органами управлiння та силами

функцiон€Llrьних i територiа.гtьних п iдсистем ;

на регiонаJIьному, мiсцевому та об'сктовому piBHi  мiж мiсцевими органами

управлiння освiтою i пiдприсмствами, установами та органiзацiями га"гryзi.

28. З метою запобiгання виникненню надзвичайних ситуаuiй, мiНiМiЗаЦiТ ix

можJIивИх наслiдКiв, органiзацii узгоджеНого реагУвання сил цивiльного захисту

на небезпечнi подii та надзвичайнi ситуачiт мiж оперативночерговими

(черговими, диспетчерськими) службами мiсцевих органiв управлiння освiтою та

черговими (диспетчерськими) службами пiдприсмств, установ та органiзацiй

га_пузi органiзовусться обмiн iнформачiею про загрозу або виникнення

небезпечноi подii, надзвичайноI  сиryаuiТ та хiд лiквiдацiТ iT наслiдКiВ У СфеРi

вiдповiдальностi вiдповiдноТ черговоТ служби.

29. Взасмодiя пiд час здiйснення заходiв щодо запобiгання виникненню

надзвичайних ситуацiй та лiквiдацii ii наслiдкiв органiзову€ться через спецiально

призначенi оперативнi групи або представникiв моН та мiсцевих органiв

управлiння освiтою, якi залучаються до здiйснення таких заходiв.

30. Щля органiзацiт та здiйснення заходiв цивiльного захисту, пов'язаних iз

запобiганням виникненню надзвичайних ситуацiй у рамках функцiональнот
пiдсистеми, додатково :

1) створюються oKpeMi формування цивiльного захисту в кожнiй

адмiнiстративнiй будiвлi мон згiдно з додатками | , 2 до цього Положення

(проспект Перемоги, 10; бульвар Тараса Шевченка, 16);

2) для свосчасного планування i органiзованого tIроведення заходiв

передислокацii апараry мон в позамiську зоrry вiдповiдно до tIостанови

Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 30 жовтня 2013 року J\b 84l О'Про затвердження

порядку проведення евакуацiт у разi загрози виникнення або виникнення

надзвичайних сиryацiй" створюеться евакуацiйна комiсiя, скJIаД якоТ

затверджу€ться HaKitзoM мон. Голова евакуацiйноТ KoMiciT погоджу€ план

евакуацiТ моН з планом евакуацii у м. Киевi i гоryс особовий склад до дiй за

призначенням.



31. Забезпечецня фiнансування функцiональноТ пiдсистеми здiйснюсгься за

рахунок бюджетних коштiв в межах бюджетних призначеЕь, затверджених на цi

цiлi на вiдповiдний перiод.

Завiлувач сектору
мобiлiзацiйноТ роботи,
цивiльного захисту
та безпеки житт€дiяльностi А.А. I Jимбагl



Додаток 2

Елек,гроннi 4дреси дIя листуванЕя з департап{ ентом освiти Житомирськоi
MicbKoi ради

osvita@trada.gov.ua  пршймальпя департаменту освiти

osvita_ýa@ukr.net  заступник директора департаменry с.А. Ковтуненко

koshevich.raisa@.ukr.net  заступнпк директора департаменry Р.Л. Кошевич

myanovskatata@ukr.net  завiдувач НМЩ Мяновська Т.М.

glачЬ u xosvita@ ч kr. пеt  головний бухгалтер Щедракова Н.Л.

ЬurmаКп90@ukr.пеt  головний спецiалiст Бурмакiн С.А.

grachevazoia@ukr.net  головнпй спецiалiст Грачова З.Г.

ч.mапkо@чkr.пеt  головний спецiалiст Манько В.А.

kчhаr4чk@i.uа  головний спецiалigт Кухарчук Т.С.

tопkочidбб@чkr.пеt  головний спецiалiст Тонковид Л.Л.

nabieva.Lina@ukr.net  головний спецiалiст Набiева Л.Б.

чеrmаkочiпо@gmаil.соm  головпi спецiалiсти €рмакова О.О. ,

€рмакова Н.О.



,Щодаток З

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом MiHicTepcTBa працi

та соцiа.гlьноi полiтики УкраiЪи
вiд 4 жовтня 2006 р. М 359

МЕТОДИЧНI  РЕКОМЕНДАЦI I
щодо встановлення гнучкого ре2кпму робочого часу

Методичнi рекомендацii розроблено MiHicTepcTBoM працi та соцiальноi
полiтики Украiни за } частю Науководослiдного iнституту соцiа.гlьнотрудових

вiдносин (м. Луганськ) з метою полiпшення органiзацiТ працi, пiдвищення it
ефективностi, гармонiйного поеднання соцiагlьноекономiчних та особистих
iHTepeciB працiвникiв з iнтересами роботодавця.
У методичних рекомендацiях викJIадено умови та порядок запровадження гнучкого

режиму робочого часу з урa> (уванЕям з€лконодавства.

Методичнi рекомендацii можуть бу." використанi пiдприемств€ll\ dи,

установами, органiзацiями (dалi пiдприемствами) незапежно вiд органiзацiйно
правовоТ форми, форми власностi та господарюв€лння, гаJц/зевоi наrrежностi з метою
бiльш ефективного використання робочого часу та засобiв виробництва. В окремих
галузях економiки можуть бути розробленi методичнi рекомендацii з урахуванЕям
специфiки iх функцiонування.
1. Загальнi положення
1.1 Правовою пiдставою для встановленЕя гFryчкого режиму робочого часу (dалi ГРРЧ) е стаття 13 Кодексу законiв про працю Украiни (dалi  КЗпП) та стаття 7

Закону УкраiЪи < Про колективнi договори i угоди> > , згiдно з якими питанЕя режиму
роботи, трив€лпостi робочого часу i вiдпочинку встановлюються у колективному

договорi.
1.2 Гнуqкий режим робочого часу (ГРРЧ)  це така форма органiзацii працi, за

якою для деяких категорiй працiвникiв, для працiвникiв окремих пiдприемств або ix
структурних пiдроздiлiв, встановлюеться режим працi з самореryлюванням часу
початку, закiнчення та тривалостi робочого часу впродовж робочого дня.
1.З Режим ГРРЧ у бiльшостi випадкiв передбачае пiдсрлований облiк робочого часу.
В цих )rмoBax обов'язковою вимогою е повне вiдпрацювання працiвником
встановленоi законодавством кiлькостi робочих годин в облiковому перiодi, який
прийнято для пiдср[ов€шою облiку робочою часу (тиждень, мiсяць, квартал, piK
тощо).
1.4 Режим ГРРЧ може буги застосований на пiдприемства> ( в рiзних BapiaHTmr щодо
початку та закiнченЕя робочого дня, його трив€л"лостi, перерви на харчуванЕя та
вiдпочинок (вiльний вiд роботи час) запежно вiд виробничих (HepiBHoMipHe

завантаження працiвникiв роботою, коли основний обсяг робiт припадае на початок
чи кiнець робочого дня або виходить за його межi  ненормований робочий день)
та iнших умов (робота мiсцевого транспорту, дитячих дошкiльних закладiв, шкiл,
лiкува.пьних установ та установ побутового обсrryговуванЕя, значна вiддаленiсть
мiсця проживання вiд мiсця роботи тощо).
1.5 Застосування режимiв ГРРЧ не тягне змiн в HopMyBaHHi та оплатi прачi
працiвникiв, не впливае на порядок нарФ(ування та розмiр доплат, премiй, не надае



пiльг при обчисленнi ст€lжу роботи (в тому числi i спецiапьного) та iншi трудовi
права працiвникiв.
1.6 У разi, коли piBeHb завант€Dкення працiвникiв роботою впродовж робочого дtlя
дозволяе надати iM вiльний вiд роботи час дJIя вiдпочинку з вiдсугнiстю ix у цей час
на робочому мiсцi i забезпечити iM нормальну, передбачену законодавством
тривалiсть робочого дня, застосування ГРРЧ доцiльне як альтернатива
встановленню працiвникам ненормованого робочого дня.
2. Порядок запроваджепня гнучкого режиму робочого часу
2.|  OcHoBHi положення ГРРЧ реryлюються норм€lми законодавства, що дозвоJIяе

роботодавцю за погодженням з виборним органом первинноi профспiлковоi
органiзацii встановJIювати у правил€lх внутрiшнього трудового розпорядку
пiдприемства:

о Ч&С початку та закiнчення щоденноi роботи (змiни) як в цiлому дJIя
пiдприемства, так i для окремш( категорiй працiвникiв або структурних
пiдроздiлiв (стаття 57 КЗпП);

о розподiл робочого дня (змiни) на частини (стаття 60 КЗпП);
о ч&с початку та закiнченЕя перерв для вiдпочинку i харчування (статгя бб

КЗпП).
При цьому працiвникам надаеться право використовувати час перерви для
вiдпочинку i харчування на свiй розсуд з вiдсутнiстю в цей час на своему робочому
мiсцi (стаття бб КЗпП).
2.2 Рiлення роботодавця щодо можливостi запровадження ГРРЧ узгоджу€ться з
виборним органом первинноi профспiлковоi органiзацii або обупловлюсться
колективним договором.
2.З Запров4дженню ГРРЧ переду€ роз'яснювальна робота, розв'язання
органiзацiйнотехнiчних та економiчних питань, вiдповiдна пiдготовка персоналу та
керiвникiв до сприЙнятгя т€lкого режиму роботи, розробка системи контролю та
облiку робочого часу кожного працiвника, застосування вiдповiдних технiчних
засобiв, а також узгодження iнших питань мiж роботодавцем та працiвниками.
2.4 Не рекомендуеться застосовувати ГРРЧ на безперервно дiючих виробництвах,
при багатозмiннiй органiзацii роботи у разi вiдсутностi вiльних робочих мiсць до
початку чи пiсля закiнчення змiни, а також в iнших випадках, об5rмовлених
специфiкою виробництва, коли виконанЕя обов'язкiв праrдiвником потребуе його
присутностi у чiтко визначенi правилаN,Iи внутрiшнього 1рудового розпорядч, що
дiють на пiдприемствi, години роботи (торгiвля, побутове обсlryговування
населення, вантажнорозвaнтarкувальнi роботи, робота транспорту та iнше), а також
коли застосування ГРРЧ несуплiсне з вимогаN{ и щодо безпечних умов працi
працiвникiв.
2.5 ГРРЧ може встановлюватись за угодою мiж працiвником i роботодавцем як при
приЙняттi на роботу, так i згодом, у pmi, коли з будьяких пршIин застосування
звичайних графiкiв роботи мшоефективне або перехiд на ГРРЧ сприятиме бiльш
ефективному використанню робочого часу, пiдвищенню ефективностi працi,
полiпшенню соцiальнопсихологiчного мiкроклiмаry в колективi.
2.6 Запровадження ГРРЧ може буr" зiнiцiйоване також за колективною з€rявою

працiвникiв пiдприемства або йою структурного пiдроздilry, виборним органом
первинноТ профспiлковоi органiзацii.



У цьому випадку роботодавець розгJIядае можливiсть уведення ГРРЧ i приймае
вiдповiдне рiшення.
2.7 У разi запровадження ГРРЧ працiвники, якi переводяться на цей режим працi,
повиннi бути поiнформованi та ознайомленi з TepMiHoM, порядком та ).мовами його

застосування не пiзнiше, як за мiсяць.
2.8 Переведення працiвникiв на ГРРЧ здiйснюеться за ix згодою i оформлюеться
вiдповiдним наказом (розпорялженням) роботодавця iз зазначенням конкретних
TepMiHiB i умов його застосування.
2.9 Порядок та умови застосування ГРРЧ обов'язково мають бути визначенi у
правил€lх внутрiшнього трудового розпорядку пiдприемства.
3. Органiзацiя працi працiвнпкiв в умовах гнучкого режиму робочого часу
3.1 Органiзацiя прачi працiвникiв в yl![ oBax ГРРЧ передбачае три складовi робочого
часу, на якi може подiлятися робочий день (змiна):

. фiксований час  це час, коли працiвник обов'язково повинен буr" на

робочому мiсцi i виконувати безпосередньо своi виробничi функцii;
. змiнний час  це час, коли прачiвник на свiй розсуд може починати та

закiнчувати свiй робочий день (змiну). Ще, як правило, однадвi години перед

початком (закiнченням) змiни та час перерви на вiдпочинок i харчування;
о ч&с перерви на вiдпочинок i харчування, який може скJIадати вiд 30 хвилин до

двох годин на змiну. Цей час працiвник використовуе на свiй розсуд i може

бути вiдсугнiм на робочому мiсцi.
3.2 Робота в умовах ГРРЧ може бу." органiзована за двома основними варiантаrrли:

о при поденному облiку робочого часу працiвник зобов'язаний додержуватися
встановленоi правилаIчrи внугрiшнього трудового розпорядку тривалостi

робочого дня незалежно вiд його початку, закiнчення та тривЕlлостi перерви на

обiд;
. при пiдсрлованому облirqу робочого часу пршдiвник повинен вiдпраIддовати

встановлену вiдповiдно до законодавства кiлькiсть робочих годин в

облiковому перiодi, який прийнято для пiдсуI ![ ованого облiку робочого часу
(тиждень, мiсяць, квартал, piK тощо). В цьому випадку протягом

встановленого облiкового перiоду пршдiвник повинен недопрацьованi
впродовж тижня (мiсяця) години роботи вiдпрацювати в iнший час, а у разi
коли працiвником за тиждень (мiсяць) вiдпрацьовано понад нормальну

тривапiсть робочого часу, йошry мас бути надано вiдповiдний час вiдпочинку.
При цьому тривалiсть роботи в oкpeMi днi може бути як меншою, так i бiльшою у
порiвняннi з трив€lлiстrо робочого дня, встановленою правилами внутрiшнього
трудового розпорядку пiдприемства.
3.3 Роботодавець, виходячи з структури робочого дЕя та встановпеного облiкового
перiоду кожного окремого працiвника, бригади або структурного пiдроздilry, якi
переводяться на ГРРЧ, повинен узгодити iх час роботи з роботою iнших
працiвникiв, бригад або структурних пiдроздiлiв шJIяхом реryлювання фiксованого,
змiнного часу i часу перерви на вiдпочинок i харчування.
3.4 В умовах ГРРЧ тривагliсть робочого часу (змiни) не може перевищувати 12

годин на добу.
3.5 Обов'язковою р[овою застосування ГРРЧ е забезпечення облiку

вiдпрацьованого робочою часу та контролю за трудовою дисциплiною працюючих в

цьому режимi.



3.6 Вiдсутнiсть прыдiвника на його робочому мiсцi у фiксований час без пова)кних
причин мае вва:катися порушеншм трудовоi дисциплiни.
З.7 Працiвники, якi порушуIоть трудову дисциплiну або iншi р(ови працi,
передбаченi ГРРЧ, мо)Iqль бути позбавпенi права користуватися цим режимом iз
застосуванням до них за< одiв дисциплiнарного стягненЕя.
3.8 У разi виробничоi необхiдностi роботодавець може тимчасово I Iа TepMiH до
одного мiсяця переводити гrрщiвникiв з ГРРЧ на загапьновстановлений на
пiдприемствi режим роботи (частина друга cTaTTi 33 КЗпП).
3.9 Пiд час виконання роботи поза межаL{ и пiдприемства (1"lacTb в iнших роботаr,
службове вiдрядження) ГРРЧ не застосовуеться. У разi вiдрядженЕя на працiвника
поширюеться режим робочою часу того пiдприемства, до якою BiH вiдряджений.
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 з* б* } ilеttнтI .t зас"rсЁуýа} lнrl пOfig?I iýнь ГалузФЕс'l" угодж мiж MiKicTBpoTBoM

освi,rи i жrзукн Украiки та ЦК Пp* tPclri.llкI {  npaцill1lнKiB ýcffiTH i иауки Украiни на
] ()lб:020 роки щодо внкоI { ан} Iя оргалtiзацiйt* оi, методlлчиоi, науковоi робiт за
\ ,teiкaN!1,1 заклад!,:

*  нвilжати прачiвlликiв якi фактичт* о I { ý вихФдять на робпry пiд час к&Fа} lтинУ,
Taкl.tмl.l L: lo не в} tхсlдять на plrflсlTy у зв'язку з flрфстФём; згiдно зi cTaTTeto 3,4

ýплексу зак* нiп шрсl пра!iю УкраТл"Iи пFOстiй  це при} упишФнн*  роботн, викликане
t leBi; lBopnтHФ} CI  силсlо * ýо iншими пбсгави] jами;

 зýерirати } i}  пр&uiпншками еереднiй зароýiток за чЁtс простOю, колн виНикла
lзl.лрсlбltн* Iа ситуецiя, небезflечнЁ для жitття чк здорýв'я працiвника або для шодвй,
яtti t lого отOчуiФть, i l"lавколишlllього природкого середсвищfl ш9 з fi'огg вици,
вiлповi,lt lо .fo eTaTT i l 1 З Кодексу законiв про працIо Укра[ни.

Згiдьr*  }  пунктсм 5.2.1 ГалузевоТ Уголн п* рiоди, ýпрOдовж яких у закJIадаJ(
* свi,гtt lre здiйснIФf,ться o* жiTнit1 пр* шес (освiтня дiяльпiстъ) у зв'язку iз caнiTipHo
еltiд* ьtitt.rtоriчнимн чи iHtltиMи, не} &лежнимн вiд пршtiвникiв обставшнами, е

р* ýпчиrt Lx;tcob{  t"l* даг* riчних наукOвоIтедаrоriчних та iкших прачiвникiв.
l} ilповiлно Jtо п. 'l'|  lHcipyKltiT про порядок обчисяення заробiтноi fiлати

llpattiBtlHKiB ocBiTlt. затверJlженоТ наказом MiHlcTepcTBa ocBiTи Украrни вiд
l5.04.19gЗ р.JЪ l02,,\ ,ви[ lадку, ксли в oKpeMi лнi заняття не проволятьея з
I lеЗfulеI illих Bi: l 1,.1111gr, приtl} lн, оплата його працi здiЙснюеться з розр* хунку
ЗаРОбir"НОТ платлt,, вста} lевлекоТ при таркфiкаuifl зg умоtsи, що ЕчштЬль (вЙкrrадач)
BI l ýfi н Yс i н rшу opt"HH iз* tti й шпп * itагогiчну pofioTy

lJri;ТнС зi * татгею 9 ЗакОну Украйн r* ГIрО кФлýкт,ивнi д* гов* рк i угоднD та
lI \ :HK,l,\ ' 1.4 Галr,зеRоТ уrоли положення УгOдн дiють безпосЬр* дЁ"п та е
оýшв'язкО8нь{ И JlJlя lзклЮченнЯ до колвктнвниN доrовgрiв.
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