НАКАЗ
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від 12 березня 2020 року

№ 42
м. Олександрія

Про припинення освітнього процесу
у мистецьких школах та масових заходів
в закладах культури міста
Відповідно до прийнятого 11 березня 2020 року на засіданні Кабінету Міністрів
України рішення щодо недопущення поширення COVID -19 на території України, наказу
в.о. директора департаменту культури, туризму та культурної спадщини Кіровоградської
обласної державної адміністрації від 12 березня 2020 року № 53 «Про припинення
освітнього процесу», наказу в.о. директора департаменту культури, туризму та культурної
спадщини Кіровоградської обласної державної адміністрації від 12 березня 2020 року
№ 54 «Про заборону проведення масових заходів», розпорядження Олександрійського
міського голови від 12 березня 2020 року № р-44-з «Про призупинення освітнього процесу
у закладах загальної, середньої, дошкільної, позашкільної освіти та мистецьких шкіл
міста»

НАКАЗУЮ:
1. КРАВЧЕНКО Ірині Миколаївні, директору Олександрійської дитячої музичної
школи; ЗАЛЕВСЬКОМУ Віктору Володимировичу, директору дитячої музичної школи
«Перлина» сел. Олександрійське; КАРТАЛИШУ Володимиру Григоровичу, директору
Пантаївської дитячої музичної школи; НОСОВІЙ Вікторії Юріївні, директору
Олександрійської дитячої художньої школи:
 призупинити освітній процес в мистецьких закладах на період з 12 березня по
03 квітня 2020 року;
 забезпечити проведення для учнів навчання з використанням дистанційних
(індивідуальних) форм навчання, скайп-консультацій, відео-уроків;
 здійснити оплату праці працівникам мистецьких шкіл міста відповідно до
ст.113 КЗпП України.
2. АБАЖЕЮ Григорію Петровичу, директору міського Палацу культури; СОСНІ
Юлії Олексіївні, директору Палацу культури «Світлопільський»; ПАРЖИНУ Олександру
Миколайовичу, директору будинку культури сел. Пантаївка; ЛАКАТОШ Наталії
Володимирівні, директору будинку культури селища Олександрійське; ТРОЦЮК Тетяні
Володимирівні, директору централізованої бібліотечної системи; ФЛОРІ Тетяні
Володимирівні, заступнику директора Олександрійського міського музейного центру
ім. Худякової А.Ф., КУЗЬМЕНКО Людмилі Іванівні, директору міського
інструментального ансамблю «Мелодія»; ДЕРУНУ Руслану Миколайовичу, директору
міського духового оркестру «Ліра», призупинити проведення масових заходів у закладах
(змагання, конкурси, концерти, екскурсії, культурно-масові заходи) з 12 березня
по 03 квітня 2020 року.

3. Керівникам закладів культури запропонувати працівникам, які мають дітей
дошкільного віку, гнучкий режим робочого часу на період карантину.
4. АБАЖЕЮ Григорію Петровичу, директору міського Палацу культури; СОСНІ
Юлії Олексіївні, директору Палацу культури «Світлопільський»; ПАРЖИНУ Олександру
Миколайовичу, директору будинку культури сел. Пантаївка; ЛАКАТОШ Наталії
Володимирівні, директору будинку культури селища Олександрійське; ТРОЦЮК Тетяні
Володимирівні, директору централізованої бібліотечної системи заборонити проведення
занять аматорських колективів, любительських об’єднань та клубів за інтересами.
5. ШУТКІНІЙ Тетяні Вікторівні, директору Палацу урочистих подій,
інформувати заявників про карантин та рекомендувати обмежити кількість запрошених
гостей на урочистості.
6. КУЧЕРЕНКО Світлані Василівні, інженеру з охорони праці управління
культури і туризму міської ради:
провести інструктажі щодо профілактики та запобігання поширенню
коронавірусної інфекції COVID -19;
- щоденно звітувати начальнику управління культури і туризму міської ради
до 09:00 год.
7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник управління культури
і туризму міської ради

Ольга ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА

