
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 
 

17.03.2020                                       с.Миколаївка                                       № 34-ОД 
 

Про організаційні заходи для 

запобігання поширенню коронавірусу 

COVID-19 

 

  

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 

року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 

COVID-19» (зі змінами від 17.03.2020 року), наказу Міністерства освіти і науки 

України від 16 березня 2020 № 406 «Про організаційні заходи для запобігання 

поширенню коронавірусу COVID-19», розпорядження голови Миколаївської 

сільської ради від 12 березня 2020 року № 37-ОД «Про призупинення 

освітнього процесу у закладах дошкільної та загальної середньої освіти 

Миколаївської сільської ради», наказу відділу освіти, молоді та спорту від 12 

березня 2020 року «Про запровадження карантину для закладів освіти 

Миколаївської сільської ради», та з метою запобігання можливого 

розповсюдження коронавірусу, 

 

Н А К А З У Ю: 

1. Керівникам закладів  дошкільної та загальної середньої освіти в межах 

компетенції забезпечити: 

1.1. Дотримання заборони проведення освітніх, культурних, спортивних та 

інших масових заходів та відвідування закладів освіти її здобувачами. 

1.2. Запровадження гнучкого (дистанційного) режиму роботи працівників 

підпорядкованих закладів освіти відповідно до Методичних рекомендацій щодо 

встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджених наказом 

Міністерства праці та соціальної політики України від 04 жовтня 2006 року      

№ 359. 

1.3. Проведення інформування здобувачів освіти та працівників щодо 

заходів профілактики, проявів хвороби та дій у випадку захворювання.  

1.4. Проведення у закладах освіти профілактичних та дезінфекційних 

заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу з метою запобігання 

поширенню коронавірусу COVID-19. 

1.5. Відтермінування проведення атестації працівників закладів освіти та 

проведення засідань відповідних атестаційних комісій.  



1.6. Режим підвищеної готовності підсистеми навчання здобувачів освіти 

та працівників діям у надзвичайних ситуаціях відповідно до підпункту 2 пункту 

13 Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, 

учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки 

життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2016 року           

№ 1400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14 грудня 2016 

року за № 1623/ 29752. 

1.7. Листування з відділом освіти, молоді та спорту шляхом надсилання 

сканкопій листів на електронну адресу відділу.  

1.8. Виконання освітніх програм закладів освіти, зокрема шляхом 

організації освітнього процесу із використанням елементів дистанційного 

навчання, що не передбачає відвідування закладів освіти її здобувачами, та у 

виняткових випадках шляхом ущільнення графіку освітнього процесу, а також 

виконання працівниками закладів освіти іншої роботи (організаційно-

педагогічна, методична, наукова тощо) (крім закладів дошкільної освіти). 

1.9. Проведення комплексу робіт щодо підтримання функціонування 

інженерних споруд, мереж, комунікацій, а також економного використання 

газу, твердого палива та електроенергії. 

 

2. Головному спеціалісту відділу освіти, молоді та спорту (М. Гаврилюк): 

2.1. Визначити та подати на затвердження перелік осіб, які можуть 

працювати дистанційно, забезпечивши при цьому належні результати роботи. 

2.2. Постійно надавати допомогу закладам загальної середньої освіти з 

питань запровадження гнучкого (дистанційного) режиму роботи працівників 

закладів освіти. 

2.3. Призупинити проведення особистого прийому громадян працівниками. 

 

3. Головному бухгалтеру відділу освіти, молоді та спорту (Н. Одінцова) 

нарахування заробітної плати здійснювати відповідно до вимог чинного 

законодавства та пункту 8.3. Галузевої угоди між Міністерством освітим і 

науки України та ЦК профспілки працівників освіти і науки України на 2016-

2020 роки. 

 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту 

Наталія МАКШЕЄВА 

 


