
 

УКРАЇНА 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

03.04.2020                                       Перечин                                    № 29/01-07 

 

Про внесення змін до 

Наказу від 11.03.2020 р. №26/01-07 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2020 

року №255 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 

11 березня 2020 р. №211 «Про запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19» спричиненої коронавірусом 

SPARS-CoV-2»  

НАКАЗУЮ: 

1. Внести зміни до Наказу «Про призупинення занять у закладах 

освіти Перечинської ОТГ» від 11.03.2020 р.  за №26/01-07. 

2. Текст Наказу від 11.03.2020 р. за №26/01-07 викласти у наступній 

редакції: 

«1. Продовжити карантин до 24 квітня 2020 року. 

2. Заборонити до 24 квітня 2020 року: 

1) з 06 квітня 2020 року перебування у всіх адміністративних 

приміщеннях та на території закладів освіти без вдягнутих засобів 

індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому 

числі виготовлених самостійно; 

2) проведення масових заходів у всіх приміщеннях та на території 

закладів освіти, відвідування закладів сторонніми особами; 

3) проведення у закладах освіти запланованих нарад, атестації 

працівників, засідань атестаційних комісій, зборів трудових колективів, крім 

термінових нарад, необхідних для забезпечення роботи закладу за умови 



забезпечення учасників засобами індивідуального захисту,  зокрема 

респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовлених 

самостійно; 

4) відвідування працівниками закладів, здобувачами освіти, 

сторонніми особами спортивних майданчиків, які знаходяться на території 

закладів. 

3. Запровадити на період карантину переведення працівників на 

роботу з гнучким режимом робочого часу або дистанційну (надомну) роботу, 

із  забезпеченням безперервності освітнього процесу. 

4. Заборонити з 6 квітня 2020 року на період карантину роботу 

особам, які досягли 60-річного віку, крім дистанційної (надомної) роботи, 

віддаленої роботи в режимі реального часу через Інтернет. Такі особи 

зобов’язані постійно перебувати у визначеному ними місці самоізоляції, 

утримуватися від контакту з іншими особами. 

5. У разі неможливості переведення осіб, які досягли 60-річного 

віку на дистанційну (надомну) роботу, віддалену роботу в режимі реального 

часу через Інтернет, керівники закладів освіти зобов’язані негайно 

запропонувати таким працівникам скористатися правом, передбаченим 

Законом України «Про відпустки», на надання щорічної, додаткової, 

соціальної відпустки, відпустки без збереження заробітної плати. 

6. Керівникам закладів освіти організувати, координувати та 

здійснювати контроль за виконанням робочих навчальних програм 

педагогічними працівниками та здобувачами освіти з використанням 

технологій дистанційного навчання та інтернет-ресурсів. 

7. З метою належного забезпечення освітнього процесу 

педагогічним працівникам: продовжити проведення освітнього процесу за 

допомогою дистанційних технологій; розміщувати навчально-методичні 

матеріали (презентації, тести, відео-конференції тощо) на сайті закладу 

освіти; у випадку відсутності технічної можливості проведення частини 

занять здобувачів освіти дистанційно відтермінувати їх проведення до 

завершення карантину.  

8. Керівникам закладів освіти забезпечити охорону закладів 

відповідно до карантинного режиму та утримання у належному стані 

споруди, мережі, комунікації. 

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою». 

 

Начальник  відділу                                                                 Ольга Барзак  


