
 

ЗАЧЕПИЛІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
 

НАКАЗ 

Зачепилівка 
 

18.03.2020                                                                                                       № 48 

Про організаційні заходи  

щодо запобігання поширенню 

коронавірусу  COVID-19  

         

             На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання 

поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11 березня   

2020 року № 211, враховуючи статтю  32 Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб», Указ Президента України від 13 березня 

2020 року № 87/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо 

забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної 

хвороби  COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», підпункт 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 14 грудня 

2016 року за № 1623/29752, згідно з наказом Міністерства освіти і науки 

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

запобігання поширенню коронавірусу COVID-19», листа Міністерства освіти 

і науки України від 13.03.2020 №1/9-161 « Щодо оплати праці працівників 

закладів освіти під час призупинення навчання через карантин», 

розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 

12.03.2020 № 131 «Про  запобігання порширенню на території Харківської 

області коронавірусу  COVID-19», розпорядження голови Зачепилівської 

районної державної адміністрації від12.03.2020 №40 «Про  запобігання 

поширенню на території Зачепилівського району коронавірусу  COVID-19», 

листів Департаменту науки і освіти  Харківської обласної державної 

адміністрації від 17.03.2020 №01-33/1228 «Про атестацію педагогічних 

працівників у 2019/2020 навчальному році», від 18.03.2020 №01-33/1237 

«Про запровадження дистанційного режиму роботи» та враховуючи 

рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я, наказую: 

 



2 
 

   1.Керівникам закладів дошкільної, загальної середньої освіти в межах 

компетенції на період  карантину:  

1.1.Забезпечити дотримання заборони проведення освітніх, культурних, 

спортивних та інших масових заходів та відвідування закладів освіти її 

здобувачами. 

1.2. Проводити інформування здобувачів освіти та працівників щодо заходів 

профілактики, проявів хвороби та дій у випадку захворювання. 

1.3.Проводити у закладах освіти профілактичні та дезінфекційні заходи щодо 

запобігання поширенню коронавірусу COVID-19. 

1.4.Відтермінувати проведення атестації педагогічних працівників закладів 

освіти та проведення засідань відповідних атестаційних комісій. 

1.5.Забезпечити 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 14 грудня 2016 року за № 1623/29752. 

1.6.Припинити будь-які відрядження працівників закладів освіти. 

1.7.Забезпечити виконання освітніх програм закладів освіти, зокрема  

шляхом організації освітнього процесу із використанням технологій 

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-педагогічної, методичної тощо). 

1.8.Висвітлювати на шкільному сайті завдання для учасників освітнього 

процесу у розрізі предметів та класів. 

1.9.Запровадити гнучкий (дистанційний) режим роботи працівників закладів 

освіти Зачепилівського району відповідно до Методичних рекомендацій 

щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджених наказом 

Міністерства праці та соціальної політики України від 04 жовтня 2006 року 

№ 359, протоколу від 12.03.2020 №5 та 17.03.2020 №6 позачергових засідань 

Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Харківської області, наказу Міністерства освіти і 

науки України від 16.03.2020 №406 «Про організаційні заходи для 

запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» та видати відповідні 

накази  по закладах освіти. 

1.10.Обмежити направлення здобувачів освіти та працівників у поїздки по 

території України та за кордон; не проводити екскурсійні поїздки. 

1.11.Забезпечити підтримання функціонування інженерних споруд, мереж, 

комунікацій, а також необхідного температурного режиму у закладах освіти. 

    2.Завідувачу районним методичним кабінетом відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Зачепилівської районної державної адміністрації  
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 Бєляєвій А.І.: 

2.1.Скасувати або перенести на інші терміни проведення запланованих нарад, 

науково-методичних заходів з педагогічними працівниками. 

2.2.Надавати індивідуальні консультації керівникам закладів освіти в 

дистанційному або телефонному режимі. 

   3.Головному бухгалтеру відділу освіти, культури, молоді та спорту 

районної державної адміністрації Н.Є.Рачковській, старшому економісту 

відділу освіти, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації 

Ю.С.Міщенко, начальнику господарчої групи відділу освіти, культури, 

молоді та спорту районної державної адміністрації В.В.Козині, завідувачу 

районним методичним кабінетом  відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Зачепилівської районної державної адміністрації  А.І.Бєляєвій: 

3.1.Визначити та затвердити перелік осіб, які можуть працювати 

дистанційно, забезпечивши при цьому належні результати роботи. 

3.2.Забезпечити проведення робочих нарад, надання інформації 

працівниками відділу освіти, культури, молоді та спорту за допомогою 

доступних засобів зв’язку.           

    4.Зобов’язати працівників закладів освіти  та відділу освіти, культури,  

молоді та спорту, які будуть працювати дистанційно: 

4.1. Виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором чи Посадовою 

інструкцією. 

4.2. Відповідати на дзвінки, вирішувати оперативні питання, надавати усні 

консультації. 

4.3.Перевіряти електронну пошту та оперативно відповідати на листи. 

   5.Призупинити проведення особистого прийому громадян. 

   6.Оплату праці здійснювати згідно чинного законодавства.  

   7.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Т.в.о. начальника відділу  

освіти, культури, молоді та спорту                                   Світлана ПАШКОВА 

 

 

 

 

 

 


