
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
НАКАЗ

23  .0  6  .2021                                       с.Миколаївка                                      №   81  -ОД  

Про тимчасове призупинення 
освітнього процесу в закладах 
дошкільної освіти та дошкільних підрозділах НВК
Миколаївської сільської ради 
в літній період 2021 року

У  відповідності  до  Закону  України  «Про  дошкільну  освіту»,
Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого
наказом  Міністерства  охорони  здоров’я  України  від  24.03.2016  №234,
зареєстрованого в Міністерстві  юстиції України 14.04.2016 №563/28693, у
зв’язку  з  проведенням  поточного  ремонту  будівель  та  споруд,  з  метою
підготовки  до нового навчального року,

НАКАЗУЮ:
1.Призупинити  тимчасово  освітній  процес  у  ЗДО  та  дошкільних

підрозділах  НВК  Миколаївської  сільської  ради  на  терміни  відповідно  до
графіка (додаток 1).

2. Директорам закладів освіти:
2.1. Розмістити інформацію про призупинення освітнього процесу на

сайтах закладів освіти.
2.2.  Провести  роз’яснювальну  роботу  з  батьками  дітей  дошкільного

віку  щодо  необхідності  призупинення  освітнього  процесу  на  відповідний
період.

2.3. Забезпечити охорону майна закладів освіти  в денний та нічний час.
2.4. За наявності відповідних матеріалів забезпечити проведення робіт з

поточного ремонту та підготовки груп до початку нового навчального року.
2.5. Взяти під особистий контроль дотримання правил техніки безпеки

під  час  виконання  ремонтних  робіт,  провести  позапланові  інструктажі  з
працівниками закладів.

2.6.  Максимально  забезпечити  економію  енергоносіїв  (зменшити
використання електроенергії, води та водовідведення).



2.7.  Скласти  графіки  основних  щорічних  відпусток  працівників
закладів освіти на період тимчасового призупинення та надати працівникам
щорічні основні відпустки.

3. Бухгалтерії  відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської
ради  (Шевченко  Н.М.)  оплату  праці  працівникам  ЗДО  та  дошкільних
підрозділів  НВК  на  час  призупинення  закладу  освіти  для  проведення
ремонтних робіт проводити згідно з КЗп П України, Законом України «Про
відпустки».

4.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

Наталія МАКШЕЄВА



Додаток1 
до наказу відділу освіти, 
молоді та спорту
Миколаївської сільської ради 
від 23.06.2021р. № 81-ОД

Графік
тимчасового призупинення освітнього процесу

у ЗДО та НВК (дошкільних підрозділах) влітку 2021 року

№ п/п Назва дошкільного закладу Термін призупинення діяльності

1. КДНЗ «Веселка» 29.06.2021 – 30.07.2021

2 Кровненський ЗДО «Пролісок» 01.07.2021 – 31.07.2021

3 Миколаївський НВК 01.07.2021 – 31.08.2021
4 Лікарський НВК 05.07.2021 – 31.08.2021
5 Яструбинський НВК 01.07.2021 – 31.08.2021

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

Наталія МАКШЕЄВА


	

