
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

05.06.2020                                                                                              № 111 

 

Про відновлення роботи 

Пирятинської школи мистецтв  

 

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“, керуючись рекомендаціями 

Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації 

від 03.06.2020 № 01-20/914 щодо діяльності музейних та бібліотечних закладів 

(закладів мистецької освіти) області в умовах ІV етапу послаблення 

загальнодержавного карантину з 10.06.2020, рішенням комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Пирятинської міської 

ради (протокол від 25 травня 2020 року № 17), з метою підготовки 

Пирятинської школи мистецтв до відновлення очного навчання в умовах 

послаблення загальнодержавного карантину: 

1. Директору Пирятинської школи мистецтв Луценку В.М.: 

1) припинити навчальний процес у дистанційній формі та відновити з 

10.06.2020 очну форму навчання;  

2)  ознайомити працівників із етапами послаблення карантинних заходів; 

3)  забезпечити очну форму роботи закладу з 10.06.2020; 

4)  забезпечити виконання температурного скринінгу працівників та учнів 

закладу на вході в будівлю; 

5)  організувати місце для обробки рук спиртовмісними антисептиками на 

вході до закладу;  

          6)  забезпечити    дотримання    усіма     учасниками    освітнього  процесу  

соціальної дистанції не менше 1,5 м; 

7) при проведенні занять у приміщенні закладу неухильно здійснювати 

належні протиепідемічні заходи (регулярне провітрювання, дотримання 

маскового режиму, дезінфекцію поверхонь кожні 2 години тощо); 

8) уникати форм та методів роботи, які порушують рекомендовані 



протиепідемічні заходи; 

9) відпрацювати розстановку кадрів (працівники, які належать до групи 

ризику, можуть продовжити виконувати свої трудові обов’язки відповідно до 

трудового договору або займаної посади), а також, за умов організаційної 

можливості, за згодою працівника з підвищеним фактором ризику 

захворювання на COVID-19 корегувати його трудові обов’язки шляхом 

доручення виконання інших видів робіт (організаційна, методична, наукова, 

інша педагогічна діяльність тощо).  

          2. Підпункт 1.1. пункту 1 розпорядження міського голови від 06.04.2020 

№ 71 вважати таким, що втратив чинність. 

          3. Відділу  бухгалтерського обліку  та  звітності   виконкому міської  ради 

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

закладів відповідно до чинного законодавства. 

          4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

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

  

 

 

 

Міський голова                                                                           О.РЯБОКОНЬ 

 


