
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

29.05.2020                                                                                             № 103 

 

Про відновлення роботи 

закладів дошкільної та  

позашкільної освіти  

 

Керуючись статтями  32, 42 Закону України ,,Про місцеве 

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

від інфекційних хвороб“, на виконання постанов 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) та від 20 травня 2020 року № 392 „Про встановлення 

карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та 

етапів послаблення протиепідемічних заходів“, рішення комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Пирятинської міської 

ради (протокол від 25 травня 2020 року № 17), беручи до уваги лист 

Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації від 

21.05.2020 № 02.01-07/769 „Щодо відновлення роботи закладів дошкільної 

освіти“, запровадити етапи послаблення протиепідемічних заходів: 

          1. Відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради (Зуєв С.В.): 

          1) забезпечити підготовку закладів дошкільної освіти та позашкільної 

освіти до відновлення роботи та прийому дітей (укладання відповідних угод, 

організація проведення лабораторних досліджень, оформлення відповідних 

документів тощо); 

          2) визначити потребу у засобах індивідуального захисту, дезінфікуючих 

та миючих засобах, інвентаря для прибирання приміщень закладів дошкільної 

та позашкільної освіти; 

3) організувати проведення інструктажів для керівників закладів 

дошкільної та позашкільної освіти щодо особливостей роботи закладів 

впродовж карантину, обмежувальних і протиепідемічних заходів та алгоритму 

дій у випадку виявлення ознак респіраторних захворювань у вихованців чи 

працівників; 

          4) вивчити потребу у відвідуванні закладів дошкільної освіти, виходячи з 

можливості забезпечення належних протиепідемічних умов та контролю над їх 

дотриманням; 



          5) забезпечити спільно з керівниками дошкільної освіти підготовку 

закладів до прийому 10.06.2020 року робочою групою по дотриманню 

протиепідемічних заходів, передбачених постановою Головного державного 

санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 25 „Про затвердження Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної 

освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

COVID-19“. 

2. Керівникам     закладів    дошкільної     та   позашкільної   освіти   

(„Пролісок“, „Берізка“, „Сонечко“, „Ромашка“, „Червона шапочка“, 

Пирятинський центр дитячої та юнацької творчості, Пирятинська станція юних  

техніків) припинити простій з 01.06.2020 для працівників, яким він був 

оголошений, та повідомити працівників про закінчення простою. 

3. Працівникам закладів дошкільної та позашкільної освіти („Пролісок“, 

„Берізка“, „Сонечко“, „Ромашка“, „Червона шапочка“, Пирятинський центр 

дитячої та юнацької творчості, Пирятинська станція юних  техніків) стати до 

роботи 01.06.2020. 

4. Керівникам    закладів    дошкільної     освіти    забезпечити  виконання  

Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у 

закладах дошкільної освіти на період карантину, у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених наказом Головного 

державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 25. 

5. Керівникам закладів дошкільної освіти надати перевагу допускати до 

відвідування дітей за умови коли всі члени сім’ї працюють (батьки, опікуни) та 

наявні медичні довідки від сімейного лікаря про стан здоров’я дитини. 

6. Відділу   бухгалтерського   обліку   та    звітності    виконкому    міської   

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

працівникам закладів дошкільної та позашкільної освіти відповідно до чинного 

законодавства. 

7. Контроль    за    виконанням   розпорядження   покласти  на заступника  

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

  

 

 

 

Міський голова                                                                         О.РЯБОКОНЬ 

 


