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Про відновлення освітнього процесу 

у приміщеннях закладів освіти Святошинського району 

м. Києва та режим їх роботи після зняття 

карантинних обмежень  

 

 

Відповідно до статті 30 Закону України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», статті 29 Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб»,  постанови Кабінету Міністрів України від 

20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,  

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення 

протиепідемічних заходів», враховуючи розпорядження керівника робіт з 

ліквідації штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18 

травня 2020 року № 28 «Про затвердження Особливого порядку проведення 

профілактичних і протиепідемічних у тому числі дезінфекційних та інших 

заходів у закладах дошкільної, загальної середньої, вищої, позашкільної освіти 

(Регламент відновлення освітнього процесу у закладах освіти міста Києва та 

режиму їх роботи після зняття карантинних обмежень)», наказу Департаменту 

освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 25.05.2020 № 83, з метою  впорядкованого 

відновлення освітнього процесу в приміщеннях закладів освіти міста, 

підтримання безпеки санітарного стану навчальних приміщень та забезпечення 

здоров’я і безпеки учасників освітнього процесу 

 

Н А К А З У Ю: 

 

  1. Відновити освітній процес у приміщеннях закладів  дошкільної, 

загальної середньої, позашкільної освіти та дитячо-юнацьких спортивних 

школах усіх типів та форм власності Святошинського району міста Києва з 01 

червня 2020 року. 



 2. Управлінню освіти, молоді та спорту спільно  з Головним управлінням 

Держпродспоживслужби в м. Києві здійснювати вибірковий моніторинг 

готовності приміщень закладів освіти комунальної власності Святошинського 

району міста Києва до відновлення освітнього процесу. 

 3. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії управління освіти, 

молоді та спорту Бондарчук Т. К. забезпечити заклади освіти комунальної 

власності Святошинського району міста Києва дезінфікуючими, миючими, 

антисептичними засобами, захисними масками, рукавичками, безконтактними 

термометрами. 

 4. Начальникові відділу з питань загальної середньої, дошкільної та 

позашкільної освіти управління освіти, молоді та спорту Голованенко Л. М. 

опрацювати на нарадах керівників закладів освіти району Особливий порядок 

проведення профілактичних і протиепідемічних у тому числі дезінфекційних та 

інших заходів у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти 

та дитячо-юнацьких спортивних школах (Регламент відновлення освітнього 

процесу у закладах освіти міста Києва та режиму їх роботи після зняття 

карантинних обмежень). 

 4.1. Утворити комісію за участі представників Головного управління 

Держпродспоживслужби в м. Києві щодо перевірки стану готовності закладів 

освіти до відновлення освітнього процесу, шляхом проведення обстежень 

приміщень закладів освіти (додаток 1), результати яких відобразити в актах 

готовності приміщень закладів освіти складених за зразком, що додається 

(додаток 2).  

 5. Керівникам закладів освіти: 

5.1. Проводити системний моніторинг щодо наявності працівників 

закладів освіти, вихованців та учнів, які перебували або перебувають у контакті 

з хворими на вірусні захворювання, перехворіли самі, хворіють на часі, а також 

тих, які вважаються здоровими. Результати моніторингу надсилати до 

управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

 5.2. Видати накази про підготовку до відновлення освітнього процесу в 

приміщеннях закладів освіти після зняття карантинних обмежень,  визначивши 

відповідальних осіб за підготовку до відновлення освітнього процесу в 

приміщеннях закладів освіти після зняття карантинних обмежень та 

розподілити між ними обов’язки; 

 5.3. Визначити коло осіб, які першими повертаються до закладу освіти та 

розпочинають підготовчу роботу по відновленню  освітнього процесу; 

 5.4.Забезпечити щоденний контроль стану здоров’я усіх працівників, 

вихованців та учнів; 

 5.5. Забезпечити гігієнічну та санітарну обробку приміщень закладу, 

проведення обробки дезінфікуючими засобами поверхонь в усіх приміщеннях 

закладу, на ігрових, спортивних майданчиках та стадіонах, дезінфікування 

бактерицидними лампами приміщень; 

 5.6. Забезпечити підготовку медичного кабінету як окремого приміщення 

тимчасової обсервації для осіб з підозрілими симптомами; 



 5.7. Обмежити доступ сторонніх осіб до закладу освіти; 

 5.8. Розпочати прийом заяв до 1-х класів закладів загальної середньої 

освіти Святошинського району міста Києва з 01 червня 2020 року відповідно до 

Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 16 квітня 2018 

року № 367. 

 6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

 

 

В. о. начальника                    Іванна КОВАЛЕНКО  

 


