
 

СУМСЬКА    МІСЬКА     РАДА 

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ І НАУКИ 
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E-mail: osvita@smr.gov.ua 

 

Н А К А З   

09.10.2020                                                                                               № 431 
 

Про деякі питання функціонування 

закладів освіти міста в умовах 

складної епідемічної ситуації 

 

На виконання рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради 

«Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради 

від 31.08.2020 № 448 «Про заходи під час карантину щодо запобігання 

розповсюдженню на території Сумської міської об’єднаної  територіальної 

громади гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами)»  

 

НАКАЗУЮ: 

1 Керівникам закладів освіти:  

1.1. Заборонити відвідування закладів дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної освіти ,у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з 

підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більше ніж 50 відсотків 

здобувачів освіти та персоналу закладу освіти.  

У цьому випадку проводити у закладах освіти (крім дошкільної) на 

території Сумської міської територіальної громади освітній процес в 

дистанційному (онлайн) режимі. 

1.2. Запровадити у закладах освіти (крім дошкільних) на території 

Сумської міської територіальної громади осінні канікули з 19.10.2020 по 

31.10.2020. 

2. Керівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти 

здійснювати освітній процес з дотриманням вимог постанови Головного 

державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50 «Про 

затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 

заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)» з урахуванням подальших змін щодо 

організації освітнього процесу.  

3. Керівникам закладів дошкільної освіти:  

3.1. Виконувати неухильно вимоги постанови Головного державного 

санітарного лікаря України від 22.09.2020 № 55 «Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у 
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зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби» з урахуванням подальших 

змін.  

3.2. У зв’язку з неможливістю прийняття до закладів дошкільної освіти 

всіх дітей, дозволити з 01 вересня 2020 року відвідувати заклади дошкільної 

освіти: 

- дітям із родин, у яких працюють батьки, за умови надання двох або 

однієї довідки від роботодавця;  

- дітям, батьки яких є захисниками України, добровольцями – 

захисниками України або загиблими (померлими) захисниками України;  

- дітям із багатодітних родин;  

- дітям, один із батьків, яких є особою з інвалідністю;  

- дітям із родин, де один із батьків працює, а інший перебуває на обліку 

у Сумському міському центрі зайнятості;  

3.3. Для відвідування закладу дошкільної освіти законні представники 

дитини мають надати від лікаря, з яким укладена декларація, довідки:  

- довідку про епідеміологічне оточення;  

- довідку з інформацією про стан здоров’я дитини та можливістю 

відвідування закладу дошкільної освіти.  

4. Керівникам дитячих спортивно-юнацьких шкіл неухильно 

виконувати вимоги постанови Головного державного санітарного лікаря 

України від 18.09.2020 № 54 «Про затвердження протиепідемічних заходів у 

деяких закладах фізичної культури та спорту на період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID19)» з урахуванням подальших 

змін».  

5.Керівникам закладів освіти забезпечити дотримання та 

проведення профілактичних і протиепідемічних заходів. 
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Заступник начальника  управління освіти і науки                   Т.В.Дрига 

 
 


