
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 
 

05.06.2020                                       с.Миколаївка                                       № 65-ОД 
 

Про  відновлення роботи  

КДНЗ «Веселка» 

Миколаївської сільської ради 

 

  

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. 

№ 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», 

рішення позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно- 

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій залежно від епідеміологічної 

ситуації (протокол № 22 від 22.05.2020 р.), відповідно до тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної 

освіти на період карантину у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби 

COVID-19, затверджених постановою Головного державного санітарного 

лікаря України № 25 від 21 травня 2020 року, згідно з рішенням виконавчого 

комітету Миколаївської сільської ради «Про відновлення діяльності КДНЗ 

«Веселка» Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області» 

від 05.06.2020р. № 46,  

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Відновити з 10.06.2020 р. роботу Комунального дошкільного 

навчального закладу «Веселка» Миколаївської сільської ради Сумського 

району Сумської області за умови дотримання тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період 

карантину у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби COVID-19, 

затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України 

№ 25 від 21 травня 2020 року. 

2. Директорові КДНЗ «Веселка» Миколаївської сільської ради 

(Білан Н.І.) забезпечити: 

2.1. Прийом вихованців до закладу дошкільної освіти проводити за 

наявності довідки від сімейного лікаря про стан здоров’я дитини. 

2.2. Затвердити графік роботи закладу у літній період. 



2.3. Проведення інструктажів працівників закладів дошкільної освіти 

щодо правил використання засобів індивідуального захисту та 

особливостей організації роботи закладу у період карантину. 

2.4. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з батьками 

вихованців закладів дошкільної освіти щодо умов відновлення 

роботи закладів дошкільної освіти та особливостей їх 

функціонування у період карантину. 

2.5. Створити робочу групу в закладі освіти для щоденного моніторингу 

відновлення роботи закладу дошкільної освіти у період карантину. 

2.6. Забезпечити щоденне інформування відділу освіти, молоді та 

спорту про стан відвідування закладу вихованцями та стан 

захворюваності вихованців та працівників. 

3. Залучити (за потребою) до роботи на літній період у чергових групах 

КДНЗ «Веселка» вихователів та помічників вихователів із закладів освіти 

Миколаївської сільської ради згідно з графіком (додається). За умови 

відновлення роботи інших ЗДО громади до графіка будуть внесені зміни.  

4. Встановити вартість харчування у літній період 2020 року у закладах 

дошкільної освіти Миколаївської сільської ради у сумі 42,00 грн на 1 дитину на 

день. 

5. Встановити розмір плати, що вносять батьки або особи, які їх 

замінюють, за харчування дітей у закладах дошкільної освіти на рівні 40 % від 

загальної вартості харчування на одну дитину в день (16,8 грн). 

6. Звільнити від сплати за харчування в закладах дошкільної освіти дітей 

пільгової категорії, а саме: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції або 

мобілізовані в зону проведення антитерористичної операції та дітей загиблих 

батьків під час воєнних дій в зоні антитерористичної операції на сході України, 

дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей, зареєстрованих 

як внутрішньо переміщені особи. Видатки на їх харчування проводити 100% за 

рахунок коштів місцевого бюджету. 

7. Організувати у літній період у 2020 році харчування дітей закладів 

дошкільної освіти  із багатодітних сімей, в яких троє і більше дітей одночасно 

відвідують заклади дошкільної освіти у розрахунку: 50% - кошти місцевого 

бюджету, 50% - плата, яку вносять батьки або особи, які їх замінюють. 

8. Організувати підвезення (за потреби) вихованців та педагогічних 

працівників до КДНЗ «Веселка» Миколаївської сільської ради шкільними 

автобусами закладів освіти Миколаївської сільської ради згідно з графіком 

(додається). За умови відновлення роботи інших ЗДО громади до графіка 

будуть внесені зміни.  

9.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту 

Наталія МАКШЕЄВА 

 



ЗАТВЕРДЖУЮ 

Наказ відділу освіти,  

молоді та спорту 

від 05.06.2020 № 65-ОД 

 

 

Орієнтовний графік роботи  

вихователів та помічників вихователів закладів освіти  

Миколаївської сільської ради на літній період у КДНЗ «Веселка» 

 

10.06-10.07.2020р. – Миколаївський навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області; 

Комунальний дошкільний навчальний заклад «Веселка» Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області; 

13.07-14.08.2020р. – Кровненський заклад дошкільної освіти «Пролісок» 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області;  

Комунальний дошкільний навчальний заклад «Веселка» Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області; 

17.08- 31.08.2020р. – Комунальний дошкільний навчальний заклад 

«Веселка» Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області.  

 

 

 

Орієнтовний графік підвезення  

шкільними автобусами закладів освіти Миколаївської сільської ради  

дітей та працівників до КДНЗ «Веселка» у літній період 

 

10.06-10.07.2020р. – Северинівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області; 

13.07-14.08.2020р. – Кровненський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області; 

17.08- 31.08.2020р. – Миколаївський навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 

 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту 

Наталія МАКШЕЄВА 

 


