
 
ВІДДІЛ ОСВІТИ   

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

НАКАЗ                                  
від  12.03.2020                                м. Коростень                                   № 153   
 

Про тимчасове призупинення 
освітнього процесу в закладах 

освіти  міста Коростеня 

  

        Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб», на виконання постанови Кабінету Міністрів України 

від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території 
України коронавірусу COVID-19”, листа Міністерства освіти і науки України 

від 11.03.2020 №1/9-154, наказу управління освіти і науки Житомирської 
облдержадміністрації від 12.03.2020року №85 «Про тимчасове призупинення 
освітнього процесу в закладах освіти усіх типів і форм власності», рішення 

виконавчого комітету Коростенської міської ради від 12.03.2020 року №126 
«Про запобігання поширенню на території м.Коростень коронавірусу 

COVID-19”, з метою запобігання поширенню на території м.Коростеня 
коронавірусу COVID-19 та попередження епідеміологічних ускладнень серед 

учасників освітнього процесу  
  

НАКАЗУЮ: 

1.Призупинити навчання в закладах освіти  міста з 13.03.2020року  по 
03.04.2020року.   

2.Заборонити проведення масових заходів у закладах освіти до завершення 
карантину. 

3.  Керівникам  закладів освіти: 
3.1. Довести зміст наказу до відома  батьків, учнів, вчителів. 

3.2.У період з 13.03.2020р.  по 03.04.2020р.  в закладах освіти   
провести  комплексні організаційні та протиепідемічні заходи, спрямовані на 

попередження поширення гострих респіраторних інфекцій.   
3.3.До 16.03.2020р. розробити заходи для забезпечення виконання освітніх 

програм та проведення навчальних занять з використанням різних форм 
навчання. 

3.4.Організувати навчання учнів з використанням можливостей інтернет-
ресурсів та технологій дистанційного навчання, консультацій в телефонному 

та online режимах. 
3.5.До 16.03.2020р. розробити заходи щодо часткового переведення 
працівників закладів освіти на роботу в дистанційному режимі та на 

виконання інших робіт (організаційно-педагогічна діяльність, методична, 
технічна тощо) з оплатою праці відповідно до вимог статті 113 Кодексу 

законів про працю України, пункту 77 Інструкції про порядок обчислення 
заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства 

освіти України від 15.04.1993 №102. 



3.6.До 03.04.2020 забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних вимог та 
проведення профілактичних заходів для попередження масового 

розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, 
і гострих респіраторних інфекцій.  

3.7.Постійно проводити серед здобувачів освіти, працівників закладів освіти 
та батьківської громадськості інформаційно-просвітницьку роботу з питань 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої 
коронавірусом, гострих респіраторних інфекцій та невідкладних дій у 
випадку виявлення ознак захворювання. 

3.8. До 03.04.2020 забезпечити  інформування (понеділок, середа, п’ятниця, 
до 10.00 год.) відділ освіти про вжиті заходи та ситуацію у ввірених закладах 

освіти за формою встановленого зразка (Додаток 1). 
4. Контроль за виконанням   наказу залишаю за собою. 

 
 

 
 

Начальник міськво       підписано                             Алла КРАСНОКУТСЬКА 
                                                                             
                                                                                

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



                                                                               Додаток 1 
                                                                                                     до наказу ВО ВК КМР  

                                                                                                  від 12.03.2020 №153 
Інформація ЗЗСО (назва) 

 

Всього 
здобувачів 
освіти у 

закладі 

З них 
кількість 
хворих  

Кількість здобувачів освіти, охоплених формами 
навчання 

 

Дистанційна Індивідуаль
ні 

консультації 

Консультації 
в 

телефонному 
режимі 

Інші 
форми 

(вказати) 

Дата  

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 


