
 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

20.10.2020                                     с.Миколаївка                                        № 117-ОД 

Про вжиття невідкладних заходів  

в організації роботи закладів освіти  

Миколаївської сільської ради 

Сумського району  

у період адаптивного карантину 

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанови Кабінету 

Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та 

запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби СOVID-19» (зі змінами від 13.10.2020 

№ 956), постанови Головного державного санітарного лікаря України від 

22.08.2020 №50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти 

на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (СOVID-19)», 

постанови Головного державного санітарного лікаря України від 22.09.2020 №55 

«Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на 

період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (СOVID-19)», 

протокольного рішення позачергового засідання Державної комісії техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 13.10.2020 №37, листа 

Міністерства освіти і науки України від 12.10.2020 № 1/9-575 «Про вжиття 

організаційних заходів із протидії розповсюдженню СОУГО-19», з метою вжиття 

невідкладних додаткових заходів, спрямованих на мінімізацію безпосередніх 

фізичних контактів між учасниками освітнього процесу, у зв’язку із 

встановленням у Сумському районі «червоної» зони, що передбачає заборону 

відвідування закладів освіти здобувачами освіти, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Керівникам закладів загальної середньої та дошкільної освіти: 

1.1. Заборонити відвідування закладів освіти здобувачами освіти на 

період встановленої «червоної» зони у Сумському районі. 

1.2. Продовжити щоденне інформування відділу освіти, молоді та 

спорту про стан захворюваності дітей та працівників закладу на 

електронну адресу. 



1.3. Організувати роботу працівників закладів освіти в умовах 

встановленої «червоної» зони у Сумському районі з 21 жовтня 

2020 року відповідно до норм чинного законодавства.  

1.4. Забезпечити використання засобів індивідуального захисту, 

антисептичних та дезінфікуючих засобів, контроль за 

прибиранням та щоденною дезінфекцією санітарно-побутових 

приміщень, поверхонь в місцях спільного користування 

працівників закладу. 

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

2.1. Рекомендувати прийняти рішення щодо встановлення канікул у 

закладах загальної середньої освіти з 21 жовтня 2020 р.  

2.2. Запровадити можливий перехід на дистанційне і змішане 

навчання з урахуванням епідемічної ситуації, після завершення 

канікул.  

2.3. Наказ про організацію роботи закладу в умовах встановленої 

«червоної» зони оприлюднити на сайті закладу 21 жовтня 2020 

року. 

3. Бухгалтерії відділу здійснити оплату праці працівників закладів освіти 

відповідно до чинного законодавства У країни. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту 

Наталія МАКШЕЄВА 

 


