
 

 

 

 
ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 
18.03.2020                                                                                             № 62 
 
 
Про запровадження дистанційної 
роботи на період карантину 
 
 

Відповідно до статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, підпункту 1 пункту 2 розділу ІІ „Прикінцеві положення“ Закону 
України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 
спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби 
(COVID-19)“, Указу Президента України від 13 березня 2020 року № 87/2020 
„Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня         
2020 року „Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в 
умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2“, постанови Кабінету Міністрів України від                     
11 березня 2020 року № 211 „Про запобігання поширенню на території України 
коронавірусу COVID-19“ (із змінами), рішень виконавчого комітету міської 
ради: від 12.03.2020 № 62 „Про запобігання поширенню на території 
Пирятинської міської ради коронавірусу COVID-19“, від 17.03.2020 № 74 „Про 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2“, враховуючи 
запровадження Кабінетом Міністрів України у період з 12 березня до 03 квітня 
2020 року на усій території України карантину, а також з метою мінімізації 
ризиків поширення гострої респіраторної хвороби коронавірус COVID-19 та 
інших інфекційних хвороб людини: 

1. З  19 березня до 03 квітня 2020 року, у зв’язку з введенням карантину,  
запровадити для  працівників виконкому Пирятинської міської ради режим 
„дистанційної роботи“ (в місцях постійного проживання працівників) 
відповідно до графіка, що затверджується міським головою. 

За працівниками виконкому Пирятинської міської ради під час 
здійснення своїх повноважень в режимі „дистанційної роботи“ зберігаються 
займані посади, умови оплати праці та інші гарантії, передбачені 
законодавством. 

 



 

1. Відділу персоналу та організаційної роботи виконкому міської ради 
(Мілюта О.А.): 

 скласти графік роботи працівників, які будуть переведені на дистанційну 
форму роботи, для затвердження міським головою та інформування в 
установленому порядку; 

забезпечити ведення табеля обліку робочого часу згідно із затвердженим 
графіком роботи працівників, переведених на дистанційну форму роботи. 

2. Відділу інформаційних технологій та захисту інформації виконкому 
міської ради (Божко А.М.), у разі технічних можливостей та наявності 
комп’ютерної техніки з відповідним ліцензійним програмним забезпеченням, 
надати технічну можливість дистанційної роботи працівників, за допомогою        
ІТ-технологій. 

3. Упродовж робочого часу з 08.год. 00 хв. до 17 год. 15 хв., працівники, 
які працюють в режимі „дистанційної роботи“, зобов’язані виконувати свої 
посадові обов’язки, перевіряти електронну пошту,  електронну програму 
„АСКОД“,  оперативно відповідати на листи та інформувати керівника про 
виконану роботу. 

Забороняється обробка документів з грифом „Для службового 
користування“ поза межами службових приміщень міської ради. 

4. Керівникам управлінь та відділів міської ради, працівники яких 
працюють дистанційно вдома,  забезпечити контроль за виконанням пункту 3 
цього розпорядження.  

5. Керуючому справами виконкому міської ради Кочур Л.В. забезпечити 
безперебійну роботу структурних підрозділів міської ради та контроль за 
виконавською дисципліною. 

6. У разі порушення працівником без поважної причини   вимог, 
безпосередній керівник подає доповідну записку міському голові для вжиття 
відповідних заходів, передбачених чинним законодавством. 

7. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради 
(Цюра І.О.) забезпечити своєчасне нарахування та виплату працівникам 
виконкому Пирятинської міської ради заробітної плати з урахуванням усіх 
передбачених доплат, надбавок та премій. 

8. Надати можливість працівникам виконкому Пирятинської міської 
ради (за наявності підстав та з урахуванням виробничої потреби) оформляти 
щорічні відпустки та інші види відпусток, передбачених законодавством, у 
тому числі матерям або іншим особам, зазначеним у частині третій статті 18 
Закону України „Про відпустки“, для догляду за дитиною віком до 14 років, а 
також передбачені частиною третьою статті 84 Кодексу законів про працю. 

9. Тимчасово: 
 призупинити особистий прийом громадян керівництвом міської ради та 

адміністраторами ЦНАП; 
 обмежити  доступ громадян до приміщень Пирятинської міської ради 
(вул.Соборна. 21, вул.Героїв Майдану, 2 в м.Пирятин). 



 

10. Загальному відділу та інформаційного забезпечення виконкому 
міської ради (Нетерець Т.Д.) активізувати роботу „гарячої“ телефонної лінії та 
подати розроблений графік на затвердження міському голові. 

11. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 
 

 
 
 
Міський  голова                                                      О.РЯБОКОНЬ  


