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НАКАЗ

23.12.2013

№ 28-аг

Про перенесення робочих днів
у 2014 році та організацію
чергування в КЗ «ХСШ №3»
з 01 січня по 07 січня 2014 року
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.2013
№ 920-р «Про перенесення робочих днів у 2014 році» та розпорядження
Харківського міського голови від 27.11.2013 №2011 «Про перенесення
робочих днів у 2014 році», наказу Департаменту освіти Харківської міської
ради від 13.12.2013 №220 «Про перенесення робочих днів у 2014 році та
організацію чергування по управлінню освіти з 01 січня по 07 січня 2014
року», наказу управління освіти адміністрації Московського району від
20.12.2013 №51-аг «Про перенесення робочих днів у 2014 році та організацію
чергування по управлінню освіти з 01 січня по 07 січня 2014 року», з метою
створення сприятливих умов для святкування

Нового року та Різдва

Христового, раціонального використання робочого часу, а також оперативного
вирішення питань, пов’язаних з належним функціонуванням закладу освіти,
координації роботи підвідомчої мережі, забезпечення збереження майна,
дотримання протипожежної безпеки у вихідні, святкові та неробочі дні
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НАКАЗУЮ:
1.Перенести у порядку і на умовах, установлених законодавством України,
у 2014 році для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень
з двома вихідними днями, робочі дні з:
четверга 2 січня – на суботу 11 січня;
п’ятниці 3 січня – на суботу 25 січня;
понеділка 6 січня – на суботу 8 лютого.
2.У святкові та неробочі дні призначити черговими в КЗ «ХСШ №3»:
Прізвище, ім’я по
з/п
батькові
відповідального
чергового
1. Самохін Д.Є.

Дата

Час

01.01.2014

08.00-18.00

2.

Колупаєв І.Б.

02.01.2014

08.00-18.00

3.

Сухецький Б.І.

03.01.2014

08.00-18.00

4.

Самохін Д.Є.

04.01.2014

08.00-18.00

5.

Колупаєв І.Б.

05.01.2014

08.00-18.00

6.

Сухецький Б.І.

06.01.2014

08.00-18.00

7.

Самохін Д.Є.

07.01.2014

08.00-18.00

Прізвище, ім’я по батькові
відповідального чергового
від адміністрації
Косміна В.І.,
т. 097-265-87-18
Косміна В.І.,
т. 097-265-87-18
Калюжна Г.В.,
т. 067-759-61-90
Слізченко І.М.,
т. 099-548-35-03
Махно А.О.,
т. 093-322-78-58
Махно А.О.,
т. 093-322-78-58
Калюжна Г.В.,
т. 067-759-61-90

3.Завідувачу господарства Швайді І.В.:
3.1.Організувати у новорічні та різдвяні святкові дні 01.01-07.01.2014
чергування відповідальних працівників та надати до управління освіти графік
чергування в навчальному закладі.
До 26.12.2013
3.2.Провести інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки з працівниками
навчального закладу.
До 27.12.2013
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3.3.Провести необхідні заходи щодо охорони приміщень та збереження
матеріальних цінностей, передбачити дотримання протипожежних норм та
правил у навчальному закладі.
01.01-07.01.2014
3.4.Зобов’язати чергових передавати оперативну інформацію черговому по
управлінню освіти.
У разі потреби
3.5.Довести цей наказ до працівників навчального закладу та забезпечити його
виконання.
4.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор КЗ «ХСШ № 3»

З наказом ознайомлені:
Калюжна Г.В. __________
Махно А.О.

__________

Слізченко І.М. __________
Калюжна Г.В. __________
Колупаєв І.Б. __________
Сухецький Б.І.__________
Самохін Д.Є. __________

Швайда І.В.

В.І. Косміна

