
 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

 

Зачепилівка 

 

10.12.2018                                                                                                   №  334                                                                                                                                        

 

Про чергування у святкові  

та вихідні дні з 23 по 25, з 30  

по 31 грудня 2018 року, 01  

січня 2019 року та з 05  

по 07 січня 2019 року 

 

    Відповідно до наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації від 24.01.2018 № 9 « Про перенесення робочих днів у 

2018 році», наказу відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської районної 

державної адміністрації від 13.02.2018 № 71 «Про перенесення робочих днів 

у 2018 році» з метою створення сприятливих умов для оперативного 

вирішення питань, пов’язаних із належним функціонуванням закладів освіти, 

забезпечення вирішення невідкладних питань під час святкового та вихідних 

днів  24, 25 та 31 грудня 2018 року, керуючись статтею 6 Закону України 

« Про місцеві державні адміністрації», 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити графік чергування (у телефонному режимі) відповідальних 

працівників відділу освіти, молоді та спорту  Зачепилівської районної 

державної адміністрації: 

2.  

Дата ПІБ працівника Посада Контактний 

телефон 

23 грудня  

2018 року 

Петренко О.О. Начальник відділу 

освіти, молоді та 

спорту   

0663354103 



24 грудня  

2018 року 

Петренко О.О. Начальник відділу 

освіти, молоді т а 

спорту  

0663354103 

25 грудня  

2018 року 

Петренко О.О. Начальник відділу 

освіти, молоді та 

спорту 

0663354103 

30 грудня  

2018 року 

Петренко О.О. Начальник відділу 

освіти, молоді та 

спорту 

0663354103 

31 грудня  

2018 року 

Петренко О.О. Начальник відділу 

освіти, молоді та 

спорту 

0663354103 

01 січня 2019 

року 

Петренко О.О. Начальник відділу 

освіти, молоді та 

спорту 

0663354103 

05 січня 2019 

року 

Петренко О.О. Начальник відділу 

освіти, молоді та 

спорту 

0663354103 

06 січня 2019 

року 

Петренко О.О. Начальник відділу 

освіти, молоді та 

спорту 

0663354103 

07 січня 2019 

року 

Петренко О.О. Начальник відділу 

освіти, молоді та 

спорту 

0663354103 

 

 

2. Методисту районного методичного кабінету Гергель Т.В.: 

2.1.Надати до відділу кадрової роботи управління ресурсного забезпечення 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації 

копію наказу про чергування. 

                                                                                                          До 17.12.2018 

2.2. Довести наказ до відома працівників відділу освіти, молоді та спорту 

Зачепилівської районної державної адміністрації.   

                                                                                                          



                                                                                                           До 17.12.2018 

2.3. Інформувати відповідний структурний підрозділ Департаменту науки і 

освіти Харківської обласної державної адміністрації про стан справ у 

навчальних закладах з 24, 25 та 31 грудня 2018 року. 

                                                        26.12.2018, 02.01.2019, 08.01.2019  до 10.00 

3. Рекомендувати керівникам закладів освіти установити чергування 

відповідальних осіб та надати до відділу освіти, молоді та спорту копії 

наказів про чергування. 

                                                                                                           До 17.12.2018 

4.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту                                                     О. ПЕТРЕНКО                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


