
 

 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КАМ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ  

 

 11.11.2020                                                                                                № 122- ОД 

 

 Про  скасування дії наказів 

  

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про 

встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території 

із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2» (зі змінами), протиепідемічних  заходів у закладах освіти на період карантину 

у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19), затверджених Постановою 

головного санітарного лікаря України  № 50 від 22 серпня 2020 року «Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням 

коронавірусної хвороби (СОVID-19)», листа Міністерства освіти і науки України  від 

19.10.2020 №1/9-589 "Про вжиття заходів протидії розповсюдженню COVID-19", у зв’язку з 

погіршенням епідситуації на території Кам’янського району, пов’язаної зі збільшенням 

випадків виявлення ознак ГРВІ серед учасників освітнього процесу. Беручи до уваги, що 

проведення ІІ, а також ІІІ (обласного) етапів передбачає фізичне переміщення учнів та 

педагогів до інших закладів освіти, що, у свою чергу, може стати причиною подальшого 

поширення гострої респіраторної хвороби, відповідно до отриманих  клопотань керівників, 

педагогічних колективів  закладів загальної середньої освіти Кам’янської міської ради: КЗ 

«Кам’янський ліцей №1 Кам’янської міської ради та Кам’янської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим вивченням окремих предметів 

Кам’янської міської ради, з метою запобігання  поширенню захворювання серед учасників 

освітнього процесу,  

  

Н А К А З У Ю: 

 

1. Скасувати  дії наказів відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого 

комітету Кам’янської міської ради  №106-ОД від 06.10.2020 року та 116-ОД від 05.11.2020 

року у спільних наказах «Про проведення І і ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів у 2020-2021 навчальному році» та «Про проведення І і ІІ етапів ХХІ 

Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика у 2020-2021 навчальному році».  

         2. Керівникам закладів загальної середньої освіти Кам’янської міської ради довести 

даний наказ до відому педагогічних працівників, здобувачів освіти та батьків. 

 3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

   

В.о. начальника                                                                  Любов РИМАР 
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