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Н А К А З 

 
 
25 лютого 2022 року                                                                                                              № 11 
 
Про організацію роботи та освітнього процесу в КМАЕЦМ  
 
У зв’язку з уведенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 
24.02.2022 р. № 64/2022 та з врахуванням листа Міністерства освіти і науки України від 
25.02.2022 року № 1/3277-22 
 
Н А К А З У Ю: 
1. Тимчасово призупинити освітній процес та оголосити з 25 лютого 2022 року  в  Київській 
муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв канікули до 27 березня 2022 року. 
 
2.  Проректору з навчально-виховної роботи  Анні ОВЧАРЕНКО внести зміни до графіку 
освітнього процесу для всіх форм навчання з урахуванням умов виконання навчальних планів 
здобувачами  освіти за відповідними освітніми програмами та забезпечити підготовку до 
відновлення освітнього процесу з 28 березня 2022 року за дистанційною формою. 
 
3. Окремим категоріям педагогічних та науково-педагогічних працівників (концертмейстери, 
викладачі, старші викладачі, доценти, професори) Київської муніципальної академії 
естрадного та циркового мистецтв з 25 лютого 2022 року по 27 березня 2022 року оголосити 
вимушений простій. 
 
4. Решту співробітників Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв  
з 25 лютого 2022 року перевести на дистанційну форму роботи, окрім співробітників служб, 
що забезпечують життєдіяльність академії. 
 
5. Головному бухгалтеру Світлані ТАРАН здійснювати виплату заробітної плати згідно 
чинного законодавства. 
 
6. Деканам факультетів і директору фахового коледжу Київської муніципальної академії 
естрадного та циркового мистецтв  довести до відома здобувачів  освіти та працівників 
ввірених підрозділів інформацію щодо порядку діяльності академії в період воєнного стану та 
організувати проведення в дистанційному форматі інструктажів з техніки безпеки в 
надзвичайних ситуаціях. 
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7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з навчально-виховної 
роботи  Анну ОВЧАРЕНКО, проректора з  адміністративно-господарської роботи  Ларису 
ЧАВУС та головного бухгалтера Світлану ТАРАН.  
 

Ректор                        Олександр ЯКОВЛЕВ  

 


