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НАКАЗ 

 

від 30 липня 2020 року         № 425/о 

 

 

Про відновлення діяльності 

закладів освіти 

з 01 вересня 2020 року 

 

Відповідно до Законів України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійну (професійно-

технічну) освіту», на виконання Постанови Головного Державного 

санітарного лікаря України від 30.07.2020 року № 42, з метою належної 

організації освітнього процесу в умовах карантинних заходів, спрямованих на 

запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби 

(COVID-19), забезпечення доступної та якісної освіти в місті 

Кропивницькому  

 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Освітній процес в закладах загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної), позашкільної  освіти міста Кропивницького з 1 

вересня 2020 року організувати, враховуючи епідемічну ситуацію та 

Тимчасові рекомендації щодо організації та протиепідемічних заходів у 

закладах освіти в період карантину в зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджені постановою 

Головного Державного санітарного лікаря України від 30.07.2020 року 

№ 42.  

2. Провідному спеціалісту  управління освіти Ткаченко А.В.: 

2.1. При проведенні прийому закладів загальної середньої освіти до 

нового навчального року врахувати вимоги, щодо забезпечення 

протиепідемічних заходів спрямованих на запобігання поширенню на 

території України коронавірусної хвороби (COVID-19), визначених 

Постановою Головного Державного санітарного лікаря України від 

30.07.2020 року; 

2.2. Проводити щоденний моніторинг стану захворюваності на 

коронавірусну хворобу в регіоні, з урахуванням офіційних даних МОЗ 

України.  



  

2.3. Забезпечити проведення інструктажів з керівниками закладів 

освіти щодо особливості роботи закладу під час адаптаційного 

карантину.  

3. Керівникам закладів загальної середньої, професійної (професійно-

технічної), позашкільної  освіти міста Кропивницького: 

 

3.1. Розробити  план заходів щодо відновлення освітнього процесу з 

01.09.2020 року з урахуванням епідемічної ситуації та п. 1 даного 

наказу.  

3.2. При розробці плану заходів врахувати потужність закладу, його 

наповнення, кількість учнів/вихованців, особливості приміщень та 

площі кабінетів (кількість кв.м. на 1 учня/вихованця), наявного 

кадрового потенціалу, структури навчального року (у тому числі 

канікул), режиму роботи (1, 2 – змінна робота), тривалість уроків, 

рівнів освіти тощо.   

3.3. Здійснити підготовку приміщень закладів освіти для прийому дітей, з 

урахуванням рекомендацій наданих в Головним Державним 

санітарним лікарем України та Міністерством освіти і науки України;  

3.4. Забезпечити підбір та розстановку персоналу, при цьому забезпечити 

недопущення до роботи персоналу, визначеному таким, який 

потребує самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері 

охорони здоров’я.  

3.5. Провести інструктажі з персоналом щодо особливості роботи 

закладу освіти закладу під час адаптаційного карантину, з 

урахуванням рекомендацій Головного Державного санітарного 

лікаря України; 

3.6. Забезпечити заведення необхідних журналів для фіксації щоденного  

температурного скринінгу працівників та відвідувачів, проведення 

інших протиепідемічних заходів, про що внести необхідні зміни до 

номенклатури справ. 

3.7. Прийом дітей для відвідування здійснювати лише після підписання 

Акту готовності закладу, та наданням батьками учнів довідки про 

стан здоров’я дитини та його епідеміологічне оточення, з дозволом 

відвідування дитячого колективу; 

3.8. Здійснювати щоденне інформування (до 10.00 год.) управління 

освіти про хід підготовки закладу до прийому дітей.  

3.9. Відповідальність за виконання Тимчасових рекомендацій щодо 

організації та протиепідемічних заходів у закладах освіти в період 

карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-

19) покладається на керівника закладу освіти. 

4. Головному спеціалісту відділу юридичного та фінансового забезпечення 

управління освіти Сидоренко І.П. забезпечити щоденний збір та 

узагальнення інформації від закладів освіти про хід підготовки закладів 

до прийому дітей.  

5. Уповноваженій особі на  проведення закупівель товарів, робіт і послуг 

необхідних для здійснення заходів спрямованих на запобігання 

виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів 



  

епідемій та пандемій, гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом Корінній О.Ю., провести необхідні 

закупівлі медичних, дезінфікуючих та миючих  засобів, відповідно до 

потреб закладів, за спрощеною процедурою відповідно до Постанови 

КМУ від 20 березня 2020 р. № 225.; 

6. Контроль за виконання даного наказу покласти на заступника 

начальника управління освіти Серопяна Є.О.  

 

 

Начальник управління освіти     Лариса КОСТЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Олена Васильєва 35 83 44 


