
УКРАЇНА
СЕЛЯТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01.04.2022                                                                                    № 27-ОД

Про організацію роботи закладів освіти
Селятинської сільської ради
в період обмежувальних 
протиепідемічних заходів

Керуючись  пунктом  20  частини  четвертої  статті  42  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні», постановою КМУ від 07.03.2022 №221 «Деякі
питання  оплати  праці  працівників  державних  органів,  органів  місцевого
самоврядування,  підприємств,  установ  та  організацій,  що  фінансуються  або
дотуються  з  бюджету в  мовах воєнного  стану», згідно  з  наказом Міністерства
освіти  і  науки  України  від  28  березня  2022  року  №  274  «Про  деякі  питання
організації  здобуття загальної  середньої  освіти та освітнього процесу в умовах
воєнного стану в Україні» 

1. Керівникам ЗЗСО І-ІІІ ступенів Селятинської сільської ради: 
        1.1.  Припинити  простій  із  01  квітня  2022  року працівників  з  числа
обслуговуючого персоналу.
        1.2. Оплату праці працівникам здійснювати відповідно до штатного розпису.

2. Керівникам ЗДО Селятинської сільської ради:
1.1. Відновити освітній процес з 04 квітня 2022 року та припинити простій

працівників (від кількості виховних груп).
1.2. Оплату праці педагогічним працівникам та обслуговуючому персоналу,

здійснювати відповідно до штатного розпису та тарифікації.

3. Керівникам закладів освіти Селятинської сільської ради:
3.1. Заборонити будь – яке перебування сторонніх осіб на територіях та

закладах освіти.
        3.2. В рамках місячника з благоустрою, озеленення, санітарної очистки на
території  Селятинської  сільської  ради  організувати  прибирання  та  озеленення
власних територій, очищення прибережних захисних смуг рік і водойм від сміття.

3.3 Здійснювати щоденний контроль за функціонуванням інженерних споруд,
мереж та комунікацій, дотримання правил техніки безпеки.

3.4 Про усі надзвичайні або нештатні ситуації негайно інформувати відділ
освіти, культури, молоді та спорту Селятинської ТГ.

3.5. Забезпечити  економне  використання  енергоносіїв,  а  також
дотримання необхідного температурного режиму.

3.6. Привести у відповідність захисні споруди цивільного захисту.



  4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника відділу
освіти, культури, молоді та спорту Косаря Р.Д.

Сільський голова                                                    Валерій ПОЛЯНЧУК
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