
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

06.04.2020                                                                                              № 71 

 

Про організацію роботи 

закладів дошкільної та  

позашкільної освіти  

під час карантину 

 

Керуючись статтями  32, 42 Закону України ,,Про місцеве 

самоврядування в Україні“, статтею 29 Закону України „Про захист населення 

від інфекційних хвороб“, статтею 34, 113  Кодексу  законів про працю України, 

на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року 

№ 211 „Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2“ (із змінами), 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року № 338-р 

„Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим 

надзвичайної ситуації“, рішеннями: комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій Пирятинської міської ради (протокол від       

17 березня 2020 року № 7), виконавчого комітету  Пирятинської міської ради 

Полтавської області від 17.03.2020 № 74 „Про запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2“, розглянувши листи закладів дошкільної та 

позашкільної освіти: № 2 „Пролісок“ від 03.04.2020 № 28, № 3 „Берізка“ від 

03.04.2020 № 01-14/10, № 5 „Сонечко“ від 03.04.2020 № 01-19/19, № 6 

„Ромашка“ від 03.04.2020 № 01-03/36, № 7 „Червона шапочка“ від 03.04.2020   

№ 20, Калиновомостівського закладу дошкільної освіти „Калинка“ від 

03.04.2020 № 12, Олександрівського закладу дошкільної освіти „Ромашка“ від 

03.04.2020 № 6, Пирятинського центру дитячої та юнацької творчості від 

03.04.2020 № 01-38/17, Пирятинської станції юних техніків від 03.04.2020 № 12, 

у зв’язку з продовженням карантину, неможливістю виконання прямих 

посадових обов’язків окремими працівниками та для зменшення скупчення 

людей в приміщеннях та на території закладів освіти: 

1.  Керівникам закладів дошкільної та позашкільної освіти: 

1.1. Перевести на дистанційну форму роботи педагогічних працівників 

закладів для забезпечення виконання освітніх програм, організації навчання, 

здійснення організаційно – педагогічної та методичної роботи. 

1.2. Визначити перелік посад та працівників, які не можуть працювати 

дистанційно, та оголосити їм простій до закінчення карантину. 



  1.3. Працівникам закладів дошкільної та позашкільної освіти стати до 

роботи наступного робочого дня після повідомлення про закінчення простою. 

  2.  Відділу  бухгалтерського обліку  та  звітності   виконкому міської  ради 

(Цюра І.О.) здійснити нарахування та виплату заробітної плати працівникам 

закладів дошкільної та позашкільної освіти під час простою. 

  3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. 

  

 

 

 

Міський голова                                                                         О.РЯБОКОНЬ 

 


