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КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ ІМ. Р.М. ГЛІЄРА

НАКАЗ
м. Київ
01.03.2022 р.

№218-І/22-ОД

Про організацію робити КМАМ ім. Р.М. Глієра
під час дії правового режиму воєнного стану
Ураховуючи Закон України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ «Про
затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в
Україні», яким затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 року №
64/2022, відповідно до частини четвертої статті 34 Закону України «Про вищу
освіту», лист МОН України від 28 лютого 2022 року № 1/3292-22
НАКАЗУЮ:
1. З 01.03.2022 р. запровадити для працівників Київської муніципальної
академії музики ім. Р.М. Глієра (далі по тексту КМАМ ім. Р.М. Глієра)
змішаний режим роботи, за яким робота на території навчальних корпусів
та гуртожитку КМАМ ім. Р.М. Глієра може чергуватися з дистанційною
роботою та дистанційний режим роботи, за яким працівники можуть
виконувати роботу дистанційно (у тому числі із використанням доступних
засобів зв’язку).
2. Визначити наступні структурні підрозділи, які можуть працювати в умовах
змішаного або дистанційного режимів роботи:
- Ректорат (ректор, проректори, декани факультетів, завідуючи денними
відділами (фаховий коледж), учений секретар, провідний інженер з
охорони праці);
- Професорсько-викладацький склад (завідувачі кафедрами, професори,
доценти, старші викладачі, викладачі);
- Концертмейстери;
- Навчальний відділ;

-

Навчально-методичний відділ;
Навчально-науковий відділ;
Редакційно-видавничий відділ;
Відділ технічних засобів навчання;
Лабораторія комп’ютерної техніки;
Бухгалтерська служба;
Планово-фінансовий відділ;
Відділ кадрів та організаційної роботи;
Господарський відділ;
Працівники гуртожитку.

3. На підставі ст. 34, ст. 113 Кодексу законів про працю України оголосити
з 01 березня 2022 року на час дії воєнного стану простій працівників не з їх
вини, а саме для осіб не залучених до освітнього (наукового) процесу із
застосуванням дистанційних технологій, забезпечення життєдіяльності
академії, її комунікацій та майнового комплексу, зокрема, коли виконанню
їхніх обов’язків перешкоджають обставини, пов’язані з бойовими діями на
території України відповідно до Додатку № 1.
Підстава: службові записки керівників структурних підрозділів.

4. Бухгалтерській службі (І.П. Вахненко) провести відповідні розрахунки
заробітної плати на весь період простою працівників, зазначених
у Додатку № 1, відповідно до ст. 113 КЗпП України в розмірі мінімальної
заробітної плати.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого проректора з
науково-педагогічної роботи по організації освітнього процесу Жукова А.О.,
декана факультету виконавського мистецтва та музикознавства Борисову
С.В., декана факультету мистецтва співу та джазу Тимченко-Бихун І.А.,
завідуючих денного відділення фахового коледжу Марценківську О.В. та
Кречковську Р.О., головного бухгалтера Вахненко І.П.в межах їх
повноважень.
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