
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КАМ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
                                                                                                                          

                                                                                                                          Код ЄДРПОУ 41823673 

НАКАЗ 
 

28.01.2022                                                    м. Кам’янка                                                       № 13-ОД 

 

Про вжиття організаційних заходів із 

протидії розповсюдження COVID-19 

на території закладів освіти, культури, 

молоді та спорту Кам’янської міської ради 

 

Відповідно до Законів України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я», «Про захист населення від інфекційних хвороб», статті 38 Закону України «Про 

повну загальну середню освіту», вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 

року  № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (зі змінами), 

Протоколу засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій від 28.01.2022 №2, з метою забезпечення епідемічного благополуччя 

учасників освітнього процесу та працівників закладів підпорядкованих відділу освіти, 

культури, молоді та спорту виконавчого комітету Кам’янської міської ради (далі – відділ 

ОКМС),   

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Керівникам закладів освіти, культури, молоді та спорту Кам’янської міської ради: 

1.1. Забезпечити неухильне дотримання обмежувальних протиепідемічних заходів, 

передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року  № 1236 "Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (зі змінами) 

1.2. Рекомендувати керівникам закладів загальної середньої освіти Кам’янської 

міської ради організовувати освітній процес для здобувачів освіти 1-11 класів та вчителів із 

використанням технологій дистанційного навчання за допомогою технічних засобів 

комунікації, доступних для учасників освітнього процесу - на період з 31.01.2022 до 

13.02.2022 (включно) з можливістю у разі ускладнення епідемічної ситуації продовжити 

дистанційне навчання ще, як мінімум на тиждень. 

1.3. Рекомендувати керівникам закладів позашкільної освіти та дитячої музичної 

школи ім. П.І. Чайковського Кам’янської міської ради організовувати перехід на навчання за 

дистанційною та/або змішаною формою з внесенням відповідних змін до графіка освітнього 

процесу та освітні програми. 

1.4. Керівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти Кам’янської 

міської ради забезпечити регулярне відстеження результатів навчання здобувачів освіти, а 

також надавати їм підтримку в освітньому процесі (за потреби) та здійснювати 



систематичний контроль за якістю проведення навчальних занять і виконанням освітніх 

програм. 

1.5. Заборонити проведення будь-яких масових освітніх, спортивних та культурно-

мистецьких заходів у закладах освіти, організованих екскурсійних поїздок, виїздів груп учнів 

у туристичні подорожі тощо. 

1.6. Провести додаткову роз’яснювальну роботу з колективами закладів дошкільної, 

загальної середньої та позашкільної освіти щодо організації освітнього процесу в умовах 

карантину, а також організувати інформування працівників та здобувачів освіти про заходи, 

спрямовані на запобігання поширенню хвороби COVID-19, заборону перебування у закладі 

освіти сторонніх осіб. 

2. Відповідальність за виконання  даного наказу  покласти на керівників закладів 

освіти, культури, молоді та спорту Кам’янської міської ради. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник                                                                                              Анатолій МОГИЛКА 

 

 

 

Інженер з охорони праці       Наталія СКРЯБІНА 

 


