
 
 

КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МУЗИЧНИЙ ЛІЦЕЙ 
 ІМЕНІ М.В. ЛИСЕНКА 

НАКАЗ 

08.03.2022 р.                                                  Київ                                               №23-O 
 
Про роботу КДМЛ ім. М. В. Лисенка 
в умовах воєнного стану 
 

Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 «Про введення воєнного 
стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ «Про 
затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», в 
Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 
діб. Відповідно до листа МОН України №1/3277-22 від 25.02.2022 р. щодо припинення 
освітнього процесу в усіх закладах освіти та оголошення канікул, листа МОН України від 
07.03.2022 р. №1-3376-22 «Про практику застосування трудового законодавства у галузі 
освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану 

НАКАЗУЮ: 
1. Розпочати навчальний процес в КДМЛ ім. М. В. Лисенка в дистанційному режимі з 

14 березня 2022 року. 
2. Педагогічним працівникам самостійно визначати робоче місце з дотриманням 

безпечних і нешкідливих умов праці на ньому. 
3. Заступникам директора Савицькій О. О., Бондаренко О. О. проводити щоденний 

моніторинг результатів роботи працівників у будь-який доступний спосіб, у тому 
числі з використанням інтернет-технологій (Viber, WhatsApp, Signal тощо). 

4. Заступнику директора Грибову І. В. здійснювати щоденний моніторинг стану 
навчальних корпусів та пансіону КДМЛ ім. М. В. Лисенка, контролювати роботу 
чергових та надавати відповідну інформацію у створену МКІП України групу в 
мережі Signal. 

5. Головному бухгалтеру Яковенку Д. М. забезпечити оплату праці працівників, 
включаючи непедагогічних та тих, які працюють за сумісництвом, у розмірі 
середньої заробітної плати, педагогічних працівників, оплата праці яких 
здійснюється за тарифікацією, із розрахунку заробітної плати, встановленої при 
тарифікації. 

6. Заступникам директора Савицькій О. О., Бондаренко О. С., Грибову І. В. у разі 
неможливості зв’язатися з працівником, який відсутній на робочому місці, не 
вийшов на зв’язок або з інших причин, табелювати його відсутність кодом «НЗ». 
Після з’ясування обставин та виявлення, що причини були поважні, скорегувати 
табель кодом «І». 

7. Взяти до уваги, що в разі відсутності працівника у зв’язку з призовом на військову 
службу за ним зберігається середній заробіток, місце роботи та посада (стаття 119 
КЗпП). 

8. Заступникам директора Савицькій О. О., Бондаренко О. С., Грибову І. В. 
ознайомити співробітників КДМЛ ім. М. В. Лисенка з текстом наказу доступними 
способами. 

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 
Директор         С. М. ВОЛКОВ 
 


