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КАБІНЕТ М ІНІСТРІВ  
УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 11 березня 2020 р. № 211 

Київ

Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СО\/Ю -19

Відповідно до статті 29 Закону України “Про захист населення від інфекційних 
хвороб” з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу СО\/Ю-19 
та з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 р. Кабінет Міністрів України 
постановляє:

1. Установити з 12 березня до 3 квітня 2020 р. на усій території України карантин, 
заборонивши:

відвідування закладів освіти її здобувачами;

проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 200 осіб, крім заходів, 
необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування. Спортивні заходи дозволяється проводити без участі глядачів 
(уболівальників).

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській 
міській державним адміністраціям разом з органами місцевого самоврядування 
забезпечити:

організацію виконання та контроль за дотриманням на відповідній території вимог цієї 
постанови, своєчасним і повним проведенням профілактичних і протиепідемічних 
заходів;

подання щодня Міністерству охорони здоров'я інформації про здійснення заходів 
щодо запобігання поширенню коронавірусу СОХ/Ю-19 для її узагальнення та 
інформування Кабінету Міністрів України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73

Р0211.с]ос.р75
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Введено в дію
Указом Президента України 

від 13 березня 2020 року №  87 ‘

РІШЕННЯ 
Кади нащона/іьної безпеки і оборони України

ВІД 13 березня 2020 року 
Про невідісіцащ заході щодо забезпечення національної безпеки в умовах 

спалаху госірої реапраго|їюї хвороби СО VIБ -19, сіфичиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2

Р о з г л я н у т и  інформацію про епідемічну ситуацію у зв'язку з 
поширенням територією України та країн світу гострої респіраторної 
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2 (далі - 
СОУГО-19), Рада національної безпеки і оборони України відзначає, що 
за висновками Всесвітньої організації охорони здоров'я розповсюдження 
СОУГО-19 у країнах світу набуло статусу пандемії, епідемічна ситуація в 
Україні набула надзвичайно загрозливого характеру.
З метою запобігання негативному розвитку епідемічної ситуації та 
забезпечення додержання статті 49 Конституції України Рада 
національної безпеки і оборони У к р а їн и в и р іш и л  а:
і. Кабінету Міністрів України вжити в установленому порядку заходів 
щодо:
1) закриття з о год. 00 хв 17 березня 2020 року протягом наступних двох 
тижнів пунктів пропуску через державний кордон України для 
здійснення регулярного пасажирського сполучення;
2) припинення з о год. 00 хв іб березня 2020  року протягом наступних 
двох тижнів в’їзду на територію України іноземців та осіб без 
громадянства, за винятком осіб, які мають право на постійне або 
тимчасове проживання на території України, та за окремими рішеннями 
Міністерства закордонних справ України акредитованих працівників 
дипломатичних представництв, консульських установ, представництв 
міжнародних організацій тощо;
3) для службового користування;
4) проведення невідкладно комплексного аналізу можливості 
ефективного реагування системи охорони здоров'я щодо протидії 
спалаху СОУГО-19;
5) забезпечення розроблення та внести на розгляд Верховної Ради 
України законопроект про внесення змін до Закону України "Про



публічні закупівлі" щодо непоширення дії названого Закону на випадки, 
якщо предметом закупівлі є засоби медичного призначення та 
спеціалізоване медичне обладнання для надання допомоги хворим на 
СОУГО-19;
6) комплектування тест-системами для виявлення СОУГО-19 пунктів 
пропуску через державний кордон України та контрольних пунктів 
в'їзду- виїзду з тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській 
областях та Автономної Республіки Крим;
7) невідкладного фінансування виготовлення Інститутом молекулярної 
біології і генетики Національної академії наук України не менш ніж 200 
тисяч тестів для ПЛР-діагностики СОУГО-19;
8) забезпечення індивідуальними засобами захисту медичного 
персоналу, працівників правоохоронних органів і аварійно-рятувальних 
служб, задіяних у протиепідемічних заходах, а також осіб, які перебували 
у контакті з хворими на СОУГО-19;
9) стимулювання виробництва вітчизняними підприємствами 
індивідуальних засобів захисту, засобів медичного призначення та 
спеціалізованого медичного обладнання для надання допомоги хворим 
на СОУГО-19;
ю ) переведення урядового антикризового штабу з протидії поширенню в 
Україні коронавірусу СОУГО-19 на цілодобовий режим роботи; 
ї ї)  забезпечення готовності лікувально-профілактичних закладів для 
надання медичної допомоги хворим на СОУГО-19 та створення резервів 
медичного обладнання, лікарських засобів, виробів медичного 
призначення, зокрема засобів індивідуального захисту, а також 
дезінфекційних засобів;
12) відновлення системи протиепідемічного захисту, зокрема 
призначення головних державних санітарних лікарів відповідних 
адміністративно-територіальних одиниць;
13) затвердження порядку тимчасової самоізоляції осіб, які мають 
підозру на захворювання на СОУГО-19;
14) виділення відповідно до обґрунтованих пропозицій Міністерству 
охорони здоров'я України коштів для закупівлі лікарських засобів, 
медичного обладнання, виробів медичного призначення, у тому числі 
засобів індивідуального захисту, призначених для протидії СОУГО-19;
15) невідкладного перегляду та оптимізації планів перепрофілювання 
ліжок у закладах охорони здоров'я, що належать до сфери управління 
Міністерства охорони здоров'я України, інших державних органів,



збільшення чисельності медичного персоналу і ресурсів на випадок 
масового захворювання на СОУГО-19;
16) забезпечення неухильного додержання фінансово-бюджетної 
дисципліни, а також своєчасного виконання платіжних доручень під час 
закупівлі товарів, робіт та послуг, пов'язаних з протидією СОУГО-19;
17) запровадження в установленому порядку митного оформлення 
протягом однієї доби вантажів (лікарських засобів, медичного 
обладнання, виробів медичного призначення для організації боротьби з 
СОУГО-19), що надходять в Україну;
18) опрацювання разом із місцевими органами виконавчої влади та за 
участю органів місцевого самоврядування питання щодо запровадження 
додаткового матеріального заохочення медичних працівників, які 
залучені до протиепідемічних та лікувальних заходів, пов'язаних з 
протидією СОУГО-19;
19) активізації інформаційно-роз'яснювальної роботи стосовно заходів із 
запобігання захворюванню на СОУГО-19, недопущення його поширення.
2 . Міністерству охорони здоров'я України невідкладно:
1) опрацювати разом з Міністерством закордонних справ України 
питання щодо можливості отримання гуманітарної допомоги та 
закупівлі за кордоном необхідних засобів та обладнання для боротьби з 
СОУГО-19;
2) визначити та забезпечити прогнозовану потребу в тест-системах для 
виявлення СОУГО-19 та забезпечити постійну наявність таких систем у 
закладах охорони здоров'я;
3) забезпечити постійне оновлення стандартів надання медичної 
допомоги згідно з отриманими новими даними щодо терапії СОУГО-19.
3 . Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів разом з місцевими органами виконавчої влади та за 
участю органів місцевого самоврядування невідкладно посилити 
контроль за системами водопостачання і водовідведення населених 
пунктів.
4 . Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України невідкладно переглянути номенклатуру матеріальних цінностей 
державного резерву і норм їх накопичення, передбачивши 
незнижуваний запас засобів симптоматичного лікування від гострих 
респіраторних хвороб та засобів особистої гігієни, з розрахунку на три 
місяці.



5 . Міністерству внутрішніх справ України забезпечити дотримання 
правопорядку під час реалізації заходів із запобігання поширенню 
СОУГО-19-
6. Рекомендувати громадянам України утриматися від виїзду за кордон в 
країни, на території яких зафіксовані випадки СОУГО-19.

Секретар Рада нацкяилнюї безпеки і оборони України ОДАНІЛО



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
/ £  6 1 .  20 0 . 9 -  КИЇВ №

Про організаційні заходи для запобігання 
поширенню коронавірусу СОУГО-19

На виконання постанови Кабінету' Міністрів України «Про 
запобігання поширенню на території України коронавірусу СОУГО-19» від 
11 березня 2020 року № 211, на підставі пункту 8 Положення про 
Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, беручи до уваги статтю 
32 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Указ 
Президента України від 13 березня 2020 року №87/2020 «Про рішення Ради 
національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року «Про 
невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах 
спалаху гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК$-СоУ-2», підпункт 2 пункту 13 Положення про 
функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та 
студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки 
життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
21 листопада 2016 року № 1400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 14 грудня 2016 року за № 1623/29752, та враховуючи рекомендації 
Всесвітньої організації охорони здоров’я,

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам органів управління у сфері освіти обласних, Київської 
міської державних адміністрацій, керівникам закладів дошкільної,



загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), 
фахової иередвищої, вищої та післядипломної освіти, а також керівникам 
підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління 
Міністерства освіти і науки України (далі -  МОН), в межах компетенції на 
період карантину забезпечити:

дотримання заборони проведення освітніх, культурних, спортивних та 
інших масових заходів та відвідування закладів освіти її здобувачами;

проведення інформування здобувачів освіти та працівників щодо 
заходів профілактики, проявів хвороби та дій у випадку захворювання;

проведення у закладах освіти профілактичних та дезінфекційних 
заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу СОУГО-19;

відтермінування проведення атестації працівників закладів освіти та 
проведення засідань відповідних атестаційних комісій;

режим підвищеної готовності підсистеми навчання здобувачів освіти 
та працівників діям у надзвичайних ситуаціях відповідно до підпункту 2 
пункту 13 Положення про функціональну підсистему навчання дітей 
дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з 
питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного 
захисту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
21 листопада 2016 року № 1400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 14 грудня 2016 року за № 1623/29752;

припинення відряджень працівників до МОН, окрім випадків 
нагальної необхідності та за попереднім погодженням з керівництвом 
МОН;

листування з МОН шляхом використання системи електронної 
взаємодії органів виконавчої влади або шляхом надсилання сканкопій 
листів на електронну адресу топ@ топ.§оу.иа.

2. Керівникам установ освіти і закладів дошкільної, загальної 
середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової 
передвищої, вищої та післядипломної освіти на період карантину 
забезпечити:

виконання освітніх програм закладів освіти, зокрема шляхом 
організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного 
навчання, що не передбачає відвідування закладів освіти її здобувачами, та 
у виняткових випадках шляхом ущільнення графіку освітнього процесу, а 
також виконання працівниками закладів освіти іншої роботи 
(організаційно-педагогічної, методичної, наукової тощо) (крім закладів 
дошкільної, позашкільної освіти та установ освіти);

запровадження гнучкого (дистанційного) режиму роботи працівників 
закладів освіти відповідно до Методичних рекомендацій щодо 
встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджених наказом 
Міністерства праці га соціальної політики України від 04 жовтня 2006 року 
№ 359;



обмеження направлення здобувачів освіти та працівників у поїздки по 
території України та за кордон; не проводити екскурсійні поїздки;

припинення запрошення іноземних громадян на навчання або 
проходження стажування та прийом іноземних делегацій;

перенесення засідань спеціалізованих вчених рад;
проведення відповідними службами комплексу робіт щодо 

підтримання функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, а 
також необхідного температурного режиму у закладах освіти;

виконання рішень тимчасових обласних протиепідемічних комісій.

3. Керівникам структурних підрозділів МОН, керівникам 
підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління 
МОН, на період карантину:

1) скасувати або відтермінувати проведення запланованих нарад, 
заходів державного контролю (нагляду), перевірок, атестаційних та 
акредитаційних експертиз;

2) призупинити проведення особистого прийому громадян 
посадовими особами;

3) визначити працівників, відповідальних за опрацювання 
кореспонденції, що надходить через СЕВОВВ та офіційні електронні 
адреси.

4. Керівникам структурних підрозділів МОН на період карантину:
1) визначити та затвердити перелік осіб, які можуть працювати 

дистанційно, забезпечивши при цьому належні результати роботи;
2) забезпечити проведення робочих нарад, надання інформації 

працівниками структурних підрозділів громадянам за допомогою 
доступних засобів зв’язку та телекомунікацій.

Наради, що потребують особистої участі учасників, проводити лише 
за розпорядженням керівництва МОН;

3) надавати особисто дозвіл на видачу одноразових перепусток 
відвідувачам МОН.

5. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та 
інформаційних технологій (Єрко І.) на період карантину:

1) забезпечити належні технічні умови для виконання роботи 
працівниками структурних підрозділів МОН;

2) посилити контроль за санітарно-профілактичними заходами та 
пропускним режимом у адміністративних будівлях МОН.



6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і 
науки України від 12 березня 2020 року № 392 «Про забезпечення 
виконання профілактичних і протиепідемічних заходів».

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т. в. о. Міністра ( Юрій ПОЛЮХОВИЧ
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З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 
спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби (СОУГО-19)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Статтю 84 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., 
додаток до № 50, ст. 375) доповнити частиною четвертою такого змісту:

"У разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до Закону України 
"Про захист населення від інфекційних хвороб" термін перебування у відпустці без збереження 
заробітної плати на період карантину не включається у загальний термін, встановлений 
частиною другою цієї статті".

2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 
1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) доповнити статтею 443 такого змісту:

"Стаття 443. Порушення правил щодо карантину людей

Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних санітарно- 
протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України 'Про захист населення від 
інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого 
самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян";

2) абзац перший частини першої статті 16414 викласти в такій редакції:

'Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг без застосування визначених законодавством 
процедур закупівель; оцінка пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), 
тендерних пропозицій не за критеріями та методикою оцінки для визначення найкращої 
пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції), тендерної пропозиції що міститься в 
документації конкурсних торгів (кваліфікаційній документації), тендерній документації; укладення 
з учасником, який став переможцем торгів, договору про закупівлю за цінами і обсягами, що не 
відповідають вимогам документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації), тендерної 
документації; неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення ЬіформацІЇ про закупівлі 
відповідно до вимог законодавства; неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення 
іїіформації' про закупівлі, що здійснюються відповідно до положень Закону України 'Про
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внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню коронавірусної хвороби (СОУГО-19)"; ненадання інформації; документів та 
матеріалів у випадках, передбачених законом";

3) статтю 221 після цифр "441" доповнити цифрами "443";

4) у частині першій статті 255:

у пункті 1:

абзац другий після цифр "44і" доповнити цифрами "443";

в абзаці четвертому слово та цифри "статті 45, 46, 462" замінити словом та цифрами "статті 
443, 45, 46, 462";

в абзаці шістнадцятому слово та цифри "статті 42і, 422, 18822" замінити словом та цифрами 
"статті 42і, 42 2, 44 3, 18 8 22";

у пункті 2 слово та цифри "статті 962, 103і, ЮЗ2, ЮЗ3, 104" замінити словом та цифрами 
"статті 443, 962, ЮЗ1, ЮЗ2, ЮЗ3, 104".

3. Статтю 325 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., 
№ 25-26, ст. 131) викласти в такій редакції:

"Стаття 325. Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам 
та масовим отруєнням

1. Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим 
інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з 
ними, якщо такі дії спричинили або завщомо могли спричинити поширення цих захворювань, -

карається штрафом вщ тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або 
позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років".

4. Підрозділ 2 розділу XX 'Перехідні положення" Податкового кодексу України (Відомості 
Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) доповнити пунктом 71 такого змісту:

"71. Тимчасово, для здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поширенню 
коронавірусної хвороби (СОУГО-19) звільняються від оподаткування податком на додану 
вартість операції' з ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів 
та/або медичного обладнання, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання 
виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій 
коронавірусної хвороби (СОУГО-19), перелік яких визначено Кабінетом Майстрів України".

5. Розділ XXI 'Прикіїщеві та перехідні положення" Митного кодексу України (Відомості 
Верховної Ради України, 2012 р., № 44-48, ст. 552) доповнити пунктом 96 такого змісту:

"96. Тимчасово, для здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поширенню 
коронавірусної хвороби (СОУГО-19):

звільняються від сплати ввізного мита лікарські засоби, медичні вироби та/або медичне 
обладнання, необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і 
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:::: гснню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби 

С -ТО-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України;

митне оформлення товарів, зазначених в абзаці другому цього пункту, здійснюється 
першочергово;

на товари, зазначені в абзаці другому цього пункту, допускається подання попередньої або 
тимчасової декларації'за правилами, встановленими цим Кодексом;

плата за виконання митних формальностей поза місцем розташування митних органів або 
поза робочим часом, установленим для них, щодо товарів, зазначених в абзаці другому цього 
пункту, не справляється".

6. Статтю 26 Закону України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №
2, ст. 4; 2000 р., № 51-52, ст. 449) доповнити частиною третьою такого змісту:

"У разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до Закону України 
'Про захист населення від іїіфекційних хвороб" терміїї перебування у відпустці без збереження 
заробітної плати на період карантину не включається у загальний термія, встановлений 
частиною першою цієї статті".

7. Частину другу статті 14і Закону України 'Про торгово-промислові палати в Україні" 
(Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 13, ст. 52; 2014 р., № 44, ст. 2040) після слів 
"введення комендантської години" доповнити словами "карантину, встановленого Кабінетом 
Міністрів України".

8. Розділ IX 'Прикінцеві та перехідні положення" Закону України 'Про публічні закупівлі" 
(Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 9, ст. 89 із наступними змінами) доповнити 
пунктом 21 такого змісту:

"2 і . Установити, що дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом 
закупівлі є товари, роботи чи послуги, необхідні для виконання заходів, спрямованих на 
запобіїання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій 
коронавірусної хвороби (СОУГО-19). Перелік таких товарів, робіт чи послуг та порядок їх 
закупівлі затверджуються Кабінетом Міністрів України.

За результатами такої закупівлі в електронній системі закупівлі замовник оприлюднює звіт 
про укладені договори, договір про закупівлю та всі додатки до нього, звіт про виконання 
договору відповідно до статті 10 цього Закону.

У разі недотримання вимог щодо публікації' таких звітів винні особи притягаються до 
відповідальності відповідно до закону".

9. У розділі X 'Прикіїщеві та перехідні положення" Закону України 'Про публічні закупівлі" 
(Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 45, ст. 289):

1) доповнити пунктом 3 і такого змісту:

"3 і . Установити, що дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом 
заіупівлі є товари, роботи чи послуги, необхідні для виконання заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій 
коронавірусної хвороби (СОУГО-19). Перелік таких товарів, робіт чи послуг та порядок їх 
закупівлі затверджуються Кабінетом Міністрів України.

За результатами такої закупівлі в електронній системі закупівлі замовник оприлюднює звіт
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р: і : :: зір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, договір 

ер: купівлю та всі додатки до нього, звіт про виконання договору про закупівлю відповідно до
і  статті 10 цього Закону.

У разі недотримання вимог щодо публікації таких звітів винні особи притягаються до 
б ідповідальності відповідно до закону";

2) абзац дванадцятий підпункту 1 пункту 7 викласти в такій редакції:

"Порушення порядку визначення предмета закупівлі; несвоєчасне надання або ненадання 
замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації; тендерна документація складена не 
у відповідності із вимогами закону; розмір забезпечення тендерної пропозиції, встановлений у 
тендерній документації, перевищує межі, визначені законом; неоприлюднення або порушення 
строків оприлюднення інформації' про закупівлі; неоприлюднення або порушення порядіу 
оприлюднення інформації про закупівлі ЩО здійснюються відповідно до положень Закону 
України 'Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання 
виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОУГО-19)"; ненадання інформації, 
документів у випадках, передбачених законом; порушення строків розгляду тендерної 
пропозиції'.

10. Розділ 'Прикінцеві положення" Закону України 'Про Державний бюджет України на 
2020 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 5, ст. 31) доповнити пунктом 12 такого 
змісту:

"12. Установити, що розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів (крім закордонних 
дипломатичних установ) у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти 
можуть передбачати стовідсоткову попередню оплату товарів, робіт чи послуг, необхідних для 
виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та 
ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (СОУГО-19). Перелік таких 
товарів, робіт чи послуг затверджується Кабінетом Міністрів України".

11. Розділ XIII Прикінцеві положення Закону України 'Про запобігання корупції” (Відомості 
Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056) доповнити пунктом 2 і такого змісту:

"2 і . Встановити, що декларації' особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, які відповідно до статті 45 цього Закону подаються за минулий рік до
1 квітня, у 2020 році суб’єкти декларування подають до 1 червня.

Суб’єкти декларування, які у період до 1 червня 2020 року не мали можливості подати 
декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого

• самоврядування, передбачену абзацом першим частини другої статті 45 цього Закону, або 
повідомлення про суттєві зміїш у майновому стані відповідно до статті 52 цього Закону у зв’язку 
із встановленням на території'к проживання карантинно-обмежувальних заходів, звільняються 
від відповідальності за несвоєчасне подання такої декларації' чи повідомлення у зазначений 
період".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Пункти 4, 5 та 10 розділу І цього Закону діють протягом трьох місяців з дня опублікування 
цього Закону.

Пункт 8 розділу І цього Закону діє до 18 квітня 2020 року включно.
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Підпункт 1 пункту 9 розділу І цього Закону вводиться в дію з 19 квітня 2020 року і діє 

гт о тяго м трьох місяців з дня опублікування цього Закону.

Підпункт 2 пункту 9 розділу І цього Закону вводиться в дію з 19 квітня 2020 року.

2. Установити, що на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, 
пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19):

1) роботодавець може доручити працівникові, у тому числі державному службовцю, 
службовцю органу місцевого самоврядування, виконувати протягом певного періоду роботу, 
визначену трудовим договором, вдома, а також надавати працівнику, у тому числі державному 
службовцю, службовцю органу місцевого самоврядування, за його згодою відпустку;

2) власником підприємства, установи, організації або уповноваженим органом може 
змінюватися режим роботи органів, закладів, підприємств, установ, організацій, зокрема щодо 
прийому та обслуговування фізичних та юридичних осіб. Інформація про такі зміни повинна 
доводитися до відома населення з використанням веб-сайтів та інших комунікаційних засобів;

3) з дня оголошення карантину зупиняється перебіг строків звернення за отриманням 
адміністративних та інших послуг та строків надання цих послуг, визначених законом. Від дня 
припинення карантину перебіг цих строків продовжується з урахуванням часу, що минув до 
його зупинення;

4) забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із 
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

3. На період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням 
коронавірусної хвороби (СОУГО-19), та протягом 30 днів з дня його відміни забороняється:

1) прийняття рішення про скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної 
особи на підставі інформації про тривалу відсутність (понад 60 днів) особи за місцем 
проживання, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що внутрішньо переміщена особа 
повернулася до покинутого місця постійного проживання;

2) зупинення публічним акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" 
видаткових операцій за поточним рахунком внутрішньо переміщеної особи за відсутності 
проходження фізичної ідентифікації;

3) здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним 
особам за місцем к  фактичного проживання/перебування;

4) нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів 
за житлово-комунальні послуги;

5) припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разі 
к  неоплати або оплати не в повному обсязі;

6) примусове виселення із житла та примусове стягнення житла (житлових будинків, 
частин житлових будинків, квартир, кімнат у квартирах, кімнат, житлових секцій чи блоків у 
гуртожитках, інших жилих приміщень), що належить на праві приватної власності громадянам 
України, під час примусового виконання рішень судів щодо стягнення заборгованості за 
житлово-комунальні послуги;

7) примусове виселення громадян за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг із 
жилих приміщень у будинках державного, громадського житлового фонду та житлового фонду 
соціального призначення.
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4. Установити, що до іноземців та осіб без громадянства, які не змогли викати за межі 

України або не змогли звернутися до територіальних органів/підрозділів Державної міграційної 
служби України із заявою про продовження строку перебування на території України та/або про 
обмін посвідки на тимчасове/постійне проживання у зв’язку із введенням карантину, не 
застосовується адміністративна відповідальність за порушення законодавства про правовий 
статус іноземців та осіб без громадянства, якщо такі порушення настали в період чи внаслідок 
встановлення карантину. Оформлення документів, що посвідчують особу, підтверджують 
громадянство України чи спеціальний статус особи, у період дії' карантину здійснюється за 
місцем звернення особи.

5. Кабінету Міністрів України:

1) в межах своїх повноважень забезпечити контроль за цінами на лікарські засоби, товари 
медичного призначення та соціально значущі товари;

2) протягом тижня з дня набрання чинності цим Законом встановити:

додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо 
зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (СОУГО-19), 
у розмірі до 200 відсотків заробітної плати на період виконання заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій 
коронавірусної хвороби (СОУГО-19), визначений у рішенні Кабінету Міністрів України про 
встановлення карантину, до завершення виконання цих заходів;

доплати до заробітної плати окремим категоріям працівників, які забезпечують 
життєдіяльність населення;

перелік відповідних місць розміщення іноземців та осіб без громадянства, яким надано 
статус біженця, додатковий захист або які перебувають у процедурі отримання цих статусів, а 
також іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території' України і 
відносно яких винесено рішення суду про їх поміщення до пунктів тимчасового перебування 
іноземців, у разі якщо такі пункти знаходяться в межах території, на якій введено карантин;

3) у дводенний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття 
нормативно-правових актів та подання на розгляд Верховної Ради України законопроектів, 
необхідних для врегулювання суспільних відносин, пов’язаних із встановленням карантину, у 
тому числі щодо:

недопущення припинення надання житлових субсидій на період встановлення карантину 
або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19);

призначення житлової субсидії на наступний період для всіх без виключення 
домогосподарств, які отримували житлову субсидію у попередньому періоді, без їх звернення;

розширення кола отримувачів житлових субсидій у зв’язку із встановленням карантину або 
обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19);

реєстрації безробітного з першого дня після подання особою, яка шукає роботу, заяви про 
надання статусу безробітного, та призначення допомоги по безробіттю з першого дня після 
реєстрації безробітного;

призупинення обов’язку виконання основного зобов’язання, виконання якого забезпечене 
іпотекою, та недопущення звернення стягнення на предмет іпотеки на період дії карантину або 
обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19);
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4) прийняти нормативно-правові акти, що випливають в цього Закону;

5) у дводенний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити та внести на розгляд 
Верховної Ради України комплексний законопроект щодо економічного та соціального захисту 
населення на період дії карантину, в тому числі з використанням заходів впливу 
адміністративного та кримінально-правового характеру.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ 
17 березня 2020 року 

№ 530-ІХ

Публікації документа

• Голос України від 17.03.2020 — № 51
• Урядовий кур'єр від 19.03.2020 — № 52
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ДЕРЖАВНА УСТАНОВА 
«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я 

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»
вул. Ярославська, 41, м. Київ, 04071, тел. (044) 425-43-54  

________________________________ Е-таі1: іпГо@рЬс.ог8.иа, кодЄДРПОУ 40524109
« СЗ » 
на №

___2020 року
_від «___ » __

и - п і с ш .

№ /£>-<?> ґ  
______ _2020 року

Міністерство освіти і науки 
України

Обласним та Київській міській 
державній адміністрації

Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони 
здоров’я України» на виконання пункту 6 протокольного рішення Апарату Ради 
Національної безпеки і оборони України від 11 лютого 2020 року надсилає 
рекомендації для вищих навчальних закладів (додаток 1) та дошкільних та 
загально-освітніх навчальних закладів (додаток 2) щодо дій та правил задля 
недопущення розповсюдження вірусу в навчальних закладах у період складної 
епідемічної ситуації.

Звертаємось з проханням дані рекомендації поширити між усіма 
зацікавленими сторонами.

В.о. Генерального директора Ігор КУЗІН

Кошалко О. 097-537-44-93



Додаток 2 до листа № '( ’ОО7  від «0$> О'Ь 2020 
ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»

Рекомендації для дошкільних та загально-освітніх навчальних 
закладів

Дошкільні та загально-освітні навчальні заклади відіграють важливу роль 
у захисті здоров'я своїх учнів, персоналу та суспільства. Дізнайтеся більше про 
те, як ви можете запобігти поширенню респіраторних захворювань, зокрема 
вірусу 8АЯ8-СоУ-2.

Вірус 8АК8-СоУ-2, який викликає захворювання СОУГО-19 відноситься 
до групи респіраторних вірусів та відповідно усі заходи профілактики його 
поширення є аналогічними заходам попередження поширення гострих 
респіраторних вірусних захворювань, вт. ч. грипу.

І. Адміністрація закладів:
Коли діти перебувають близько один до одного, існує підвищений ризик 

того, що вони передадуть одна одній респіраторні захворювання, такі як грип чи 
СОУГО-19. Ризик особливо високий серед дітей молодшого віку, які можуть 
ділитися іграшками, які могли бути у них в руках або в роті. Діти також частіше, 
ніж дорослі, хворіють на респіраторні захворювання та з більшою ймовірністю 
поширюють його серед інших, в тому числі серед своїх сімей.

Нефармацевтичними засоби захисту (НЗЗ) можуть допомогти людям 
захистити себе та інших від зараження і поширення респіраторних захворювань. 
НЗЗ особливо важливі під час спалахів захворювань.

Спалахи респіраторних захворювань можуть виникати тоді, коли серед 
людей з'являється новий штам вірусу, що і відбулося із 8АК8-СоУ-2, який 
вперше було ідентифіковано у Китаї у січні 2020 року. Оскільки це новий вірус, 
у населення практично немає імунітету до нього. Це сприяє швидкому 
поширенню вірус від людини до людини по всьому світу. Можуть пройти місяці, 
перш ніж буде розроблена ефективна вакцина.

Що можна зробити особисто: Залишайтеся вдома, якщо ви захворіли (це 
стосується лише легких форм захворювання, при погіршенні стану обов’язково 
зверніться до свого сімейного лікаря) якщо ви захворіли. Прикривайте рот під 
час кашлю чи чхання зігнутим ліктем, або краще одноразовою серветкою. Часто 
мийте руки з милом.

Що кожен може зробити, щоб зберегти навколишнє середовище без 
мікроорганізмів: очищувати поверхні, до яких часто доторкаються, наприклад 
дверні ручки.

Дії вашої школи і плани, які ви розробляєте сьогодні, мають значення. Ось 
кілька важливих кроків, щоб захистити себе і інших від зараження 
респіраторними вірусами в дошкільних та загально-освітніх навчальних
закладах:

5. Будьте підготовленими і поінформованими.
• Бути в курсі епідемічної ситуації із захворюваності, в тому числі про 

можливе закриття сусідніх навчальних закладів.



• Узгодити свої плани дій у разі ускладнення епідемічної ситуації із 
державними органами виконавчої влади.

6. Навчайте школярів та персонал профілактики гострих 
респіраторних захворювань.

• Навчання школярів і персоналу профілактиці гострих респіраторних 
захворювань за допомогою класних занять, відвідувань шкільної медсестри, веб- 
сайтів, листів, плакатів і оголошень.

• Навчайте батьків, учнів і персонал щоденним профілактичним 
заходам, таким як перебування вдома під час хвороби (у разі легкої форми), 
прикривання рота під час кашлю чи чхання зігнутим ліктем, або краще 
одноразовою серветкою. Часто мити руки з милом.

• Проінформуйте персонал про правила відпустки через хворобу.
• Повідомте батькам про правила відвідуваності.
Забезпечити додаткове навчання персоналу, яке включає:
• навчання персоналу для забезпечення сталої роботи закладу на 

випадок, якщо люди захворіють і їм необхідно залишитися вдома;
• відділення хворих людей від здорових і відправка хворих додому 

якомога швидше.
7. Підтримка чистоти навколишнього середовища і забезпечення 

учнів і вчителів матеріалами, що запобігають поширенню респіраторних 
захворювань.

• Очищуйте часто поверхні та предмети, до яких часто торкаються, 
такі як іграшки, парти, клавіатури і дверні ручки.

• Забезпечити витратними матеріалами для проведення особистої 
гігієни, включаючи серветки, мило із дозатором та спиртовмісний 
дезінфікуючий засіб для рук.

8. Включення профілактики респіраторних захворювань в роботу і 
планування вашого закладу.

• Зв'яжіться з місцевими органами виконавчої влади (департаментом 
освіти та охорони здоров'я), для написання або перегляду плану боротьби з 
респіраторними захворюваннями, включаючи СОУГО-19 для вашої спільноти.

• Розробити план екстреного зв'язку для обміну інформацією з 
персоналом, батьками і учнями під час ускладнення епідемічної ситуації СОУГО- 
19.

• Поділіться з персоналом планами по боротьбі з респіраторними 
захворюваннями, включаючи СОУГО-19.

• Підтримувати гнучку політику відвідуваності і відпустки через 
хворобу для школярів і персоналу.

• Розробити систему оповіщення місцевого департаменту охорони 
здоров'я/освіти про значне збільшення кількості прогулів через респіраторні 
захворювання.

• Визначте способи продовження навчання учнів, якщо школи будуть 
закриті протягом тривалого періоду часу (наприклад, плани уроків на дому, 
електронна пошта).



• При необхідності призначте окрему кімнату і транспорт для хворих 
школярів і персоналу.

II. Рекомендації для батьків:
Ось кілька важливих кроків, щоб захистити себе і інших від зараження 

респіраторними вірусами в школі:
1. Тримати дітей вдома, якщо вони захворіли (це стосується лише 

легких форм захворювання, при погіршенні стану обов’язково зверніться до 
свого сімейного лікаря).

Чому це важливо?
Дітям потрібен відпочинок, щоб одужати. Без достатнього відпочинку 

вашій дитині може знадобитися більше часу, щоб відчути себе краще. Людям з 
ослабленою імунною системою часто потрібно ще більше часу, щоб відновитися.

2. Тримати хворих і здорових дітей окремо.
• Уникати контакту із особами з проявами респіраторного 

захворювання, тримайтеся на відстані не менше 1-2 м від хворих людей.
• Шукати альтернативні способи участі дітей в зборах, наприклад 

дивитися їх по телевізору або в Інтернеті, щоб вони могли уникнути особистого 
контакту. Це особливо важливо для дітей з високим ризиком ускладнень грипу.

Чому це важливо?
Краплі, що містять вірус грипу, можуть переміщатися не менше ніж на 1-2 

м, тому залишаючись на такій відстані від хворих людей, можна знизити 
ймовірність того, що ваша дитина захворіє.

3. Навчіть своїх дітей завжди прикривати рот під час кашлю і 
чхання.

• Переконайтеся, що ваші діти прикривають ніс і рот серветкою, коли 
вони кашляють або чхають. Попросіть їх викинути використану серветку і 
негайно вимити руки.

Чому це важливо?
Прикривання носа і рота під час кашлю і чхання серветкою допомагає 

запобігти поширенню вірусу грипу через повітря і на ваших руках.
4. Навчіть дітей правильно мити руки.
• Переконайтеся, що ваші діти ретельно і часто миють руки з милом і 

водою.
• Якщо мило і вода недоступні, дайте їм дезінфікуючий засіб для рук 

з вмістом спирту не менше 60% для очищення рук.
• Навчіть їх, як важливо мити руки, перш ніж торкатися їх очей, носа 

або рота.
Чому це важливо?
Миття рук знижує кількість респіраторних вірусів, які можуть 

поширюватися, коли ви торкаєтеся рук інших людей або торкаєтеся поверхонь і 
предметів, таких як столи і дверні ручки.



5. Очищуйте поверхні та предмети, до яких часто торкаєтеся.
Очищуйте поверхні та предмети, до яких часто торкаються, такі як 

іграшки, столи, дверні ручки, поручні, клавіатури комп'ютера, телефони і 
іграшки.

Чи видаляє мило і вода при очищенні респіраторні віруси, включаючи 
8АК5-СоУ-2?

• Так, застосування мила і води дозволяє ефективно очистити поверхі.
• Ви також можете використовувати спиртовмісні та хлорвмісні 

дезінфікуючі засоби. Завжди дотримуйтесь інструкцій з використання 
дезінфікуючих засобів, на етикетці продукту.

Чому це важливо?
Точний термін виживання вірусу 8АК8-СоУ-2 на сьогодні не відомий, 

проте очищення поверхонь і об'єктів, до яких часто торкаються, знижує кількість 
вірусів, які можуть поширюватися під час дотику до зараженої поверхні, а потім 
до ваших очей, носа або рота.

6. Бути готовим і поінформованим.
• Будьте в курсі епідемічної ситуації із респіраторних захворювань, 

використовуючи офіційні джерела:
офіційний сайт ВООЗ

Нцр5://уу\у\у.\уно.іп1/етсгцепсіе5/сіі5еа5е5/поуе1-согопауіги5-2019,
офіційний сайт ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» - 

1Шр8://рІіс.ог£.иа/
• Будьте в курсі політики відвідуваності навчального закладу.
• Знайте політику вашого роботодавця щодо відпустки через хворобу.
Чому це важливо?
Знання запобіжних заходів і способів отримання достовірної інформації 

допоможе вам скласти план захисту себе, своїх дітей та інших осіб.
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Керівникам департаментів (управлінь) 
освіти і науки обласних, Київської 
міської державних адміністрацій

Керівникам закладів освіти всіх форм 
власності і сфер управління

Керівникам підприємств, установ і 
організацій, що належать до сфери 
управління Міністерства освіти і науки 
України

Шановні колеги!

11 березня 2020 року Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 
ухвалив рішення щодо запровадження карантину для усіх типів закладів 
освіти: закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної 
(професійно-технічної), фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти 
незалежно від форми власності і сфери управління.

Карантин триватиме три тижні -  з 12 березня по 3 квітня 2020 року. 
Терміни карантину можуть змінитись в залежності від епідеміологічної 
ситуації в Україні.

Карантин передбачає заборону відвідування закладів освіти 
здобувачами та проведення всіх масових заходів, в яких бере участь понад 200 
осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування.

Міністерство освіти і науки України рекомендує:
1. Відмовитись від проведення та участі у масових заходах освітнього, 

наукового, соціального, спортивного та мистецько-розважального характеру в 
усіх корпусах та на території закладів освіти, зокрема проведення олімпіад,

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І  НАУКИ УКРАЇНИ 
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спартакіад, змагань, конкурсів (зокрема конкурсів фахової майстерності), 
виставок, концертів, пробного зовнішнього незалежного оцінювання тощо.

2. Заборонити направлення за кордон здобувачів освіти та 
співробітників закладів освіти до країн з високим ступенем ризику зараження 
(ЬЦрз://сиЦ.Іу/Оі5дНоІ).

3. Організувати інформування здобувачів освіти та співробітників 
закладів освіти щодо заходів запобігання поширення хвороби, проявів 
хвороби та дій у випадку захворювання та розміщення відповідної інформації 
на сайті (ЬКр8://то2.аоу.иа/когопауіги8-2019-псоу).

4. Розробити заходи щодо забезпечення проведення навчальних занять 
за допомогою дистанційних технологій та щодо відпрацювання занять 
відповідно до_навчальних планів після нормалізації епідемічної ситуації.

5. Розробити заходи щодо ^часткового переведення працівників на 
роботу в дистанційному режимі та на виконання інших видів робіт 
(організаційно-педагогічна, методична, наукова тощо). _ - "
______ 6. Забезпечити виконання профілактичних заходів-щодо попередження
масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої 
коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій
(Ьцр8://то2.£оу.иа/когопауіш8-2019-псоу).

7. Виділити у гуртожитках закладів професійної (професійно- 
технічної), фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти місця для 
ізоляції здобувачів освіти з ознаками гострих респіраторних захворювань.

8. Виконувати рішення тимчасових обласних протиепідемічних 
комісій.

9. Обмежити проведення запланованих нарад, перевірок, ліцензійних, 
атестаційних та акредитаційних експертиз до нормалізації епідемічної 
ситуації.

З повагою 

В. о. Міністра Юрій ПОЛЮХОВИЧ

Марина Мруга 481-3267
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Керівникам закладів 
середньої освіти

загальної

Щодо організації дистанційного 
навчання в закладах загальної 
середньої освіти під час карантину

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України (далі -  МОН) від
11.03.2020 № 1/9-154 рекомендовано розробити заходи щодо забезпечення 
проведення під час карантину навчальних занять за допомогою дистанційних 
технологій.

Згідно з Положенням про дистанційне навчання, затвердженим наказом 
МОН від 25.04.2013 № 466, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
ЗО квітня 2013 р. за № 703/23235 (далі -  Положення), дистанційне навчання 
реалізовується шляхом:

-  застосування дистанційної форми як окремої форми навчання;
-  використання технологій дистанційного навчання для забезпечення 

навчання в різних формах.
На підставі пункту 4.2 Положення під час карантину заклади освіти, які 

забезпечують навчання за денною, вечірньою, заочною, мережевою, а також 
індивідуальними формами здобуття освіти, можуть організувати освітній процес 
(навчальні заняття, консультації тощо) з використанням технологій 
дистанційного навчання. При цьому відсутня необхідність переведення учнів 
(вихованців) на дистанційну форму здобуття освіти.

Водночас слід брати до уваги, що використання технологій дистанційного 
навчання має здійснюватися з дотриманням таких умов:

перелік предметів чи тем навчальних програм, видів навчальних занять, які 
здійснюються за технологіями дистанційного навчання, визначаються закладом 
освіти за погодженням із законними представниками учня (вихованця) -  пункт 
4.3 Положення;
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рішення щодо використання технологій дистанційного навчання в 
освітньому процесі приймається педагогічною радою закладу освіти -  пункт 2.10 
Положення;

наявності системотехнічного забезпечення, визначеного пунктом 5.3 
Положення, зокрема це:

-  апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, 
джерела безперебійного живлення, сервери, обладнання для відеоконференц- 
зв’язку тощо), що забезпечують розроблення і використання веб-ресурсів 
навчального призначення, управління освітнім процесом та необхідні види 
навчальної взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання у синхронному і 
асинхронному режимах;

-  інформаційно-комунікаційне забезпечення із пропускною здатністю 
каналів, що надає всім суб’єктам дистанційного навчання закладу освіти 
цілодобовий доступ до веб-ресурсів і веб-сервісів для реалізації освітнього 
процесу у синхронному та асинхронному режимах;

-  програмне забезпечення загального та спеціального призначення (у тому 
числі для осіб з особливими потребами), яке має бути ліцензійним або 
побудованим на програмних продуктах з відкритими кодами;

-  веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), що необхідні для 
забезпечення дистанційного навчання.

Використання конкретних веб-ресурсів (платформ дистанційного 
навчання, онлайн-курсів, відео-уроків тощо) здійснюється закладами освіти з 
урахуванням їх академічної та організаційної автономії (частина третя статті 2, 
частина перша статті 23 Закону України «Про освіту»). Крім того, педагогічні 
працівники мають право на академічну свободу, включаючи свободу 
викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та 
наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що 
відповідають освітній програмі (частина перша статті 54 Закону України «Про 
освіту»).

Відповідно до пункту 5.3 Положення для забезпечення дистанційного 
навчання заклад освіти може створювати власні веб-ресурси або 
використовувати інші веб-ресурси, що підлягають перевірці у цьому закладі 
освіти.

Привертаємо увагу до того, що належна організація навчання за 
дистанційною формою (як окремою формою здобуття освіти) потребує 
дотримання умов, визначених пунктами 2.2,2.4, 5.2 Положення, а саме:

створення класів, груп з дистанційною формою навчання;
переведення (зарахування) на дистанційну форму навчання за письмовою 

заявою повнолітньої особи та/або батьків (одного із батьків) або законного 
представника неповнолітньої особи;

наявність визначеного законодавством переліку підстав для переведення 
(зарахування) на дистанційну форму навчання;



наявність відповідного рішення педагогічної ради закладу освіти, 
погодженого з органом управління освітою у сфері управління якого перебуває 
відповідний заклад освіти (для та державних і комунальних закладів освіти);

наявність кадрового і системотехнічного забезпечення, визначеного 
розділом V Положення;

підвищення педагогічними працівниками закладів освіти, в яких 
організована дистанційна форма навчання, своєї кваліфікації щодо організації та 
володіння технологіями дистанційного навчання.

Сторчак481 47 62
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ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації

11.03.2020 № 183

Про призупинення освітнього процесу 
в закладах дошкільної, загальної 
середньої освіти усіх типів та форм 
власності, позашкільної, професійної 
(професійно-технічної), фахової
передвищої освіти та в закладі 
післядипломної педагогічної освіти

Відповідно до статей 6, 13, 22, 39 Закону України « Про місцеві державні 
адміністрації», статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних 
хвороб», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 
«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОУГО-19», 
враховуючи рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайної ситуації від 10 березня 2020 року та з метою 
попередження розповсюдження коронавірусної інфекції (СОУГО - 19) на 
території області

1. Призупинити освітній процес у закладах дошкільної, загальної 
середньої освіти усіх типів та форм власності, позашкільної, професійної 
(професійно-технічної), фахової передвищої освіти та у КЗ «Житомирський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної 
ради з 12 березня по 03 квітня 2020 року.

2. Керівникам органів виконавчої влади, рекомендувати керівникам 
органів місцевого самоврядування, закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти та фахової передвищої освіти та КЗ «Житомирський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради:

1) забезпечити виконання профілактичних заходів щодо 
попередження масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, 
спричиненої коронавірусом і гострих респіраторних інфекцій;
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2) передбачити в гуртожитках закладів освіти приміщення для ізоляції 
учнів (студентів) з ознаками захворювання на грип та ГРВІ;

3) заборонити проведення масових заходів у закладах освіти та в 
приміщеннях гуртожитків.

3. Управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації здійснити 
заходи щодо організації навчання з учнями (студентами) з використанням 
можливостей інтернет-ресурсів та шляхом дистанційного навчання.

4. Управлінню охорони здоров’я обласної державної адміністрації та 
рекомендувати Головному управлінню Держпродспоживслужби в 
Житомирській області проводити інформаційно-просвітницьку роботу щодо 
запобігання поширенню захворювання на коронавірусну інфекцію (СОУГО -
19).

5. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
обласної державної адміністрації забезпечити оприлюднення цього 
розпорядження в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників 
голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова адміністрації Віталій БУНЕЧКО
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ИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

НАКАЗ

12.03.2020 № 85 і /

Про тимчасове призупинення 
освітнього процесу в закладах 

освіти усіх типів та форм власності

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 СОУГО- 
19», рішення позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол від 10 березня 2020 року №
2), листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 № 1/9-154 та з метою 
запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції СОУШ-19, розпорядження 
голови обласної державної адміністрації від 11.03.2020 №183 «Про призупинення 
освітнього процесу в закладах дошкільної, загальної середньої освіти усіх типів та 
форм власності, позашкільної, професійної (професійно-технічної'), фахової 
передвищої освіти та в закладі післядипломної педагогічної освіти»

НАКАЗУЮ:

1. Призупинити з 12 березня по 3 квітня 2020 року освітній процес у 
закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно- 
технічної), фахової передвищої освіти області незалежно від типів та форм власності 
та КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
Житомирської обласної ради у зв’язку з карантином.

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

3. Керівникам місцевих органів управління освітою, закладів освіти обласної 
комунальної власності, закладів професійної (професійно-технічної), фахової 
передвищої освіти, КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти» Житомирської обласної ради.

3.1. Розробити заходи для забезпечення виконання навчальних програм та 
проведення навчальних занять з використанням різних форм навчання.

До 13.03.2020
3.2. Організувати навчання учнів і студентів з використанням можливостей 

освітніх інтернет-ресурсів та технологій дистанційного навчання, індивідуальних 
консультацій, консультацій в телефонному та опііпе режимах.



3.2. Організувати навчання учнів і студентів з використанням можливостей 
освітніх інтернет-ресурсів та технологій дистанційного навчання, індивідуальних 
консультацій, консультацій в телефонному та опііпе режимах.

До 03.04.2020
3.3. Розробити заходи щодо переведення працівників закладів освіти на роботу 

в дистанційному режимі та на виконання інших видів робіт (організаційно- 
педагогічна. методична, наукова, технічна тощо) з оплатою праці відповідно до вимог 
статті 113 Кодексу законів про працю України, пункту 77 Інструкції про порядок 
обчислення заробітної праці працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства 
освіти України від 15.04.1993 №102.

До 13.03.2020
3.4. Забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних вимог та проведення 

профілактичних заходів для попередження масового розповсюдження гострої 
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом. і гострих респіраторних інфекцій.

До 03.04.2020
3.5. 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.

11 остійно
3.6. Передбачити в гуртожитках закладів освіти приміщення для ізоляції учнів 

(студентів) із симптомами захворювання на ГРВІ.
До 13.03.2020:

3.7. Запровадити в гуртожитках закладів освіти належний санітарно-гігієнічний 
режим, проводити відповідні дезінфекційні заходи в місцях цілодобового 
перебування учнів та студентів.

До 03.04.2020
3.8. Забезпечити інформування (понеділок, середа, п'ятниця, до 12.00 год) 

управління освіти і науки про вжиті заходи та ситуацію в закладах і установах освіти 
за формою встановленого зразка (додаток 1).

до 03.04.2020.
4. Керівникам закладів освіти обласної комунальної власності забезпечити 

цілодобове чергування працівників у закладах освіти, особливу увагу звернути на 
створення належних сані гарно-гігієнічних умов для дітей-сирі г та ді тей, позбавлених 
батьківського піклування, які перебувають у закладах освіти цілодобово та обмежити 
їх відвідування.

До 03.04.2020

5. Кон троль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

пник начальника управління Ольга ЛИІІОВНЦЬКА
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ЖИІрОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

НАКАЗ
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Про виконання заходів у сфері 
освіти, спрямованих на 
подолання СОУГО -  19

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1 1 березня 2020 
року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 
СОУГО -  19», розпорядчих документів з даної проблеми регіонального рівня, 
наказів управління освіти і науки облдержадміністрації від 11.03.2020 №84 
«Про запровадження карантину для усіх типів закладів освіти», від 12.03.2020 
№85 «Про тимчасове призупинення освітнього процесу в закладах освіти усіх 
типів та форм власності» з 12.03. по 03.04.2020 року у всіх закладах освіти 
області було запроваджено карантин.

Проте у освітніх закладах Овруцької ОТГ (Ткачук В,Г.) заняття 
припинились лише о 14.00. ІЗ 03.2020 року, що є грубим порушенням норм 
чинного законодавства.

Згідно з п.3.8 наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від
12.03.2020 №85 «Про тимчасове призупинення освітнього процесу в закладах 
освіти усіх типів та форм власності» керівники закладів освіти мають 
забезпечити інформування управління щодо визначених та запроваджених 
форм навчання у закладах у визначені терміни згідно з додатком 1 
вищезазначеного наказу.

Незважаючи на це, 13.03.2020 не проінформували управління освіти і 
науки облдержадміністрації Довбиська ОТГ' (Лісовський В.Й.), Ушомирська 
ОТГ (Вербовенко І.В.), Луганський район (Борова О.М.), Ружинський район 
(Лисюк О.С.). Не забезпечили вчасне інформування 8 закладів інтернатного 
типу та 9 - професійно-технічної освіти.

Станом на 13.03.2020 не організували навчання дітей в умовах 
карантину у Попільнянській ОТГ (Ільїн В.В.) та у м. Новоград-Волинському 
(Ващук Т.В.).

Виходячи з вищевикладеного,

Н А К А З У Ю :



1.Керівникам місцевих органів управління освітою:
1.1. Вказати керівникам Овруцької ОТГ (Ткачуку В.Г.), Довбиської ОТГ 

(Лісовському В.Й.), Ушомирської ОТІ (Вербовенко І.В.), Луї'инського району 
(Боровій О.М.), Ружинського району (Лисюку О.С.). на невиконання 
п.п.п.1,3-1.,3.8. наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від
12.03.2020 №85 «Про тимчасове призупинення освітнього процесу в закладах 
освіти усіх типів та форм власності», що негативно впливає на загальну 
ситуацію в умовах введеного карантину.

2. Посилити персональну відповідальність в даній ситуації по виконанню 
заходів, спрямованих па запобігання поширенню на території України 
коронавірусу СОУГО -19, організації різноманітних форм навчання учнівської 
молоді та вчасного інформування управління освіти і науки 
облдержадміністрації.

2.1. Моніторити стан захворюваності учнів, використовуючи засоби 
інтернет-ресурсів та телефонного зв'язку.

2.2. Забезпечити постійний обмін інформацією «вчитель-учень», 
використовуючи засоби інтернет-ресурсів та телефонного зв'язку.

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Заступник



ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
майдан імені С.П. Корольова, 12, м. Ж итомир, 10014, тел. (0412) 47-44-97  

е-гпаіі: 2{есіи@икг.пеі код ЄДРП О У  02142974

Від 03.03.2020 №581 -2/3-20

Керівникаммісцевихорганів
управлінняосвітою

Управлінняосвіти і науки облдержадміністрації доводить до 
вашоговідома, щоепідемічнаситуація зараженнякоронавірусом у світі 
залишається складною. Так станом на 3 березня 2020 року у світі зареєстровано 
90937 лабораторно підтверджених випадків СОУГО- 19, з них 3117 -  летальні. 
Одужало 48017 осіб.

В Україні зареєстрований випадок захворювання на СОУГО- 19, 
спричинений новим коронавірусом.

З метою профілактики інфікування та поширення коронавірусу слід 
дотримуватись стандартних рекомендацій: забезпечити організацію 
своєчасного проведення санітарно-протиепідемічних заходів в закладах освіти 
шляхом вологого прибирання класів, рекреацій з використанням засобів 
дезінфекції та провітрювання приміщень, відсторонення від роботи та навчання 
осіб з клінічними проявами захворювання, проведення санітарно-освітньої 
роботи та інших обмежувальних заходів.

Знизити ризик інфікування коронавірусом можна завдяки постійному 
миттю рук з милом (мінімум 20с) або дезінфекційними засобами із вмістом 
спирту; під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс серветкою або згином 
ліктя; відразу викидайте серветку і мийте руки; тримайтеся на відстані від 
людей, у яких кашель або підвищена температура.

Рекомендуємо у цей час обмежитипроведеннямасових, дозвільних, 
розважальних і спортивно -  масовихзаходів на відкритомуповітрі та таких, 
яківимагаютьпереїздівучасниківосвітньогопроцесу.

Шевчук Н.О.

Начальник управління (підпис існує) Лариса ШЕВЧУК



ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

майдан імені С.П. Корольова, 12, м. Житомир, 10014, тел. (0412) 47-44-97  

е-гпаіі: Дес)и@икг.пеІ код ЄДРПОУ 02142974

Від і  /  0/  20/ 1) № / /  З  М З  -Л)

Керівникам місцевих органів 
управління освітою

Щодо інформування про 
запровадження карантину 
у закладах загальної 
середньої освіти області.

У зв’язку зі збільшенням на території області випадків захворюваності на 
грип та гострі респіраторні вірусні інфекції управління освіти і науки 
облдержадміністрації просить тримати на постійному контролі пите шя 
призупинення навчання у закладах освіти міст, районів та ОТГ області та 
інформувати управління освіти і науки облдержадміністрації за визначеною 
формою:

№
пп

Район (місто), 
об’єднані 

територіальні 
громади

Причини
призупинен

ня
навчання

Кількість 
ЗЗСО, де 
призупин 

єно 
навчання

Відсоток
хворих
учнів

Термін
призупи
нення

Розпорядження
про

призупинення

1 2 3 4 5 6 7
ВСЬОГО

Інформацію просимо надсилати щоденно до 12.00 на електронну адресу 
управління Освіти і науки облдержадміністрації та Шевчук Н.О., або 
повідомляти у телефонному режимі.

Шевчук Н.О.

Начальник управління Лариса ШЕВЧУК
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'лександр АНТИПЧУК  ̂̂  Е Н Н Я
голови рсшиппО* державної адміністрації

О ТІ НА ДЕ РЖ А1Ш А А ДМІШСТР А ЦІ Я 
ЧЬКОЇ  ОБЛАСТІ

'КРАЇНА

12.03.2020 № 132

Про призупинення освітнього 
процесу в закладах дошкільної, 
загальної середньої та 
позашкільної освіти

Відповідно до статей 6, 13, 22, 39 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, статті 29 Закону України „Про захист населення від 
інфекційних хвороб”, постанови Кабінету Міністрів України від 1 1 березня 
2020 року №211  „Про запобігання поширенню на території України 
коронавірусу СОУГО-19”, на виконання рішення Державної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації від 10 
березня 2020 року та розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 11.03.2020 № 183, з метою попередження 
розповсюдження коронавірусної інфекції (СОУГО-19) на території 
району:

1. Призупинити освітній процес у закладах дошкільної, загальної 
середньої та позашкільної освіти на території району з 13 березня по 
03 квітня 2020 року.

2. Начальнику відділу освіти, культури та спорту Олександру 
Антипчуку, рекомендувати сільським, селищному головам:

1) забезпечити виконання профілактичних заходів щодо попередження 
масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої 
коронавірусом і гострих респіраторних інфекцій.

2) заборонити проведення масових заходів у закладах освіти та 
культури.

3) здійснити заходи щодо організації навчання з учнями з 
використанням можливостей інтернет-ресурсів та шляхом дистанційного 
навчання.



3. Головному лікарю міськрайТМО Василю Борису, в.о.головного 
лікаря Комунального некомерційного підприємства „ЦПМСД Новоград- 
Волинського району” Олегу Приходь ку та рекомендувати начальнику 
Новоград-Волинського районного управління Головного управління 
Держпродспоживслужби у Житомирській області Олександру Ковалю 
проводити інформаційно-просвітницьку роботу щодо запобігання 
поширенню захворювання на коронавірусну інфекцію (СОУГО-19).

4. Дане розпорядження оприлюднити у засобах масової інформації.

5. Про виконання розпорядження начальнику відділу освіти, культури 
та спорту Олександру Антипчуку інформувати райдержадміністрацію до 
07.04.2020.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови райдержадміністрації Михайла Остапчука.



УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

& о ш  № м д

Про посилення заходів щодо 
недопущення виникнення та поширення 
випадків захворювання на СОУГО-19

У зв’язку з очікуванням погіршення протягом наступних двох-трьох 
тижнів епідеміологічної ситуації в районі, пов’язаної з поширенням 
коронавірусної інфекції СОУГО-19, на виконання постанови Кабінету Міністрів 
України від 11.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України 
коронавірусу СОУГО-19", рішення засідання обласного оперативного штабу щодо 
запобігання поширенню випадків СОУГО-19 (протокол №1 від 13.03.2020), 
рішення районної протиепідемічної комісії (протокол №2 від 13.03.2020), 
враховуючі рекомендації ДП "Житомирський обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я України:

1. Встановити строк дії усіх обмежень до 3 квітня 2020 року.
2. Рекомендувати керівникам установ, організацій, підприємств усіх форм 

власності, розташованих на території району, тимчасово обмежити до них доступ.
3. Керівнику апарату та керівникам структурних підрозділів 

райдержадміністрації:
1) вжити заходів щодо обмеження доступу сторонніх громадян до службових 

приміщень;
2) припинити проведення службових нарад з великою кількістю учасників, 

засідань за "круглим столом", семінарів тощо;
3) обмежити відрядження працівників;
4) організувати обслуговування громадян по телефону, а прийом звернень 

через відповідні скриньки та електронну пошту.
4. Рекомендувати сільським, селищному головам:
1) постійно проводити роз’яснювальну роботу серед населення щодо 

профілактичних заходів з метою зниження ризику інфікування коронавірусною 
інфекцією;

2) виявляти людей, які прибули із-за кордону та направляти їх на 
профілактичне обстеження до медичних закладів. Наполягати на виконанні ними 
рекомендацій медичних працівників, в тому числі проведення самоізоляції;

3) заборонити масові зібрання громадян, в тому числі культурно -  
розважальні, святкові та поминальні, спортивні заходи у закладах будь -  якої форми



власності. Рекомендувати священослужителям припинити богослужіння в культових 
спорудах з масовим скупченням людей;

4) відмінити проведення сесій, а у разі необхідності проводити їх у 
закритому режимі;

5) організувати контроль за проведенням приватними перевізниками 
дезінфекції салонів автобусів на кінцевих зупинках маршрутів;

5. Рекомендувати Городницькому селищному голові Івану Оніщуку 
заборонити роботу селищного ринку.

6. Керівникам суб’єктів господарської діяльності незалежно від форм 
власності, розташованих на території Новоград-Волинського району:

1) створити запас рекомендованих дезінфекційних засобів та засобів 
індивідуального захисту, запровадити проведення поточної дезінфекції на 
підвідомчих об’єктах;

2) запроваджувати переведення максимально можливої кількості працівників 
на дистанційну форму роботи.

7. Рекомендувати перевізникам на автобусних маршрутах загального 
користування проводити дезінфекцію салонів транспортних засобів на кожній 
кінцевій зупинці маршруту.

8. КНП "Центр первинної медико -  санітарної допомоги" (Олег Приходько):
1) До 19 березня 2020 року виготовити у потрібній кількості та надати 

сільським, селищній радам для розповсюдження в місцях скупчення та роздачі 
населенню листівки з заходами профілактики коронавірусу.

2) Визначити заклади охорони здоров’я первинної ланки або інших закладів, 
до 27 березня 2020 року привести у готовність до застосування для госпіталізації 
хворих (підозрілих).

3) Щодня інформувати голову комісії про хід підготовки медичних установ 
первинної ланки до запобігання занесенню та поширенню випадків СОУГО-19 на 
території району.

9. Управлінню Держпродспоживслужби у Новоград-Волинському районі 
(Олександр Коваль) забезпечити здійснення профілактичних і протиепідемічних 
заходів, контроль за виконанням санітарних правил на території району, щодня 
станом на 08.00, а у випадку надзвичайних подій -  негайно, інформувати комісію про 
санітарний стан в районі.

10. Запропонувати Новоград-Волинському відділу Головного Управління 
Національної поліції України в області проводити контроль за додержанням рішення 
комісії та проводити превентивні заходи для запобігання занесенню та поширенню 
випадків СОУГО-19 на території району.

11. Про хід виконання розпорядження керівникам установ, організацій, 
підприємств, зазначених у розпорядженні, інформувати райдержадміністрацію до
26.03.2020 та 04.04.2020.

12. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 
голови державної адміністрації Михайла Остапчука.

Голова державної 
адміністрації Сергій ЛИТВИНЧУК



УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

Про запровадження дистанційної 
роботи на період карантину

Відповідно до частини 1 статті 3 Конституції України, статті 6 
Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету 
Міністрів України від 11.03.2020 № 211 „Про запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
корона вірусом 8АЯ8-СоУ-2” (із змінами), на виконання розпорядження 
голови обласної державної адміністрації від 17.03^2020 № 192 „Про 
запровадження дистанційної роботи не період карантину”:

1. Запровадити, тимчасово з 18.03.2020 по 03.04.2020, дистанційну 
роботу на дому працівникам структурних підрозділів 
райдержадміністрації.

2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації:

1) максимально сприяти в реалізації права працівників на надання їм 
відпусток у порядку, визначеному законодавством (без урахування графіка 
відпусток);

2) визначитися щодо наявності технічної та практичної можливості 
максимального запровадження, тимчасово з 18.03.2020 по 03.04.2020, 
дистанційної роботи на дому працівниками (за їх згодою);

3) сформувати список працівників, які будуть працювати дистанційно, 
про що видати відповідні накази.

4) здійснювати контроль за дотриманням вимог пункту 3 цього 
розпорядження працівниками, які працюють дистанційно. У разі виявлення 
порушень працівниками, які працюють дистанційно, вживати негайних 
заходів для скасування рішення про запровадження дистанційної роботи 
щодо таких працівників.



3. Упродовж робочого часу, визначеного Регламентом 
райдержадміністрації, працівникам структурних підрозділів
райдержадміністрації, які будуть працювати дистанційно:

1) знаходитися вдома та виконувати посадові обов’язки в повному 
обсязі;

2) бути на постійному мобільному зв’язку;
3) періодично відстежувати надходження документів електронною 

поштою;
4) бути готовим, у разі необхідності, з ’явитися на робоче місце;
5) протягом дії карантину утримуватися від відвідування місць із 

великим скупченням людей.

Голова адміністрації Сергій ЛИТВИНЧУК



УКРАЇНА 
Відділ освіти, культури та спорту 

Новоград-Волинської районної державної адміністрації

НАКАЗ
12.03.2020 №39-аг

Про призупинення освітнього процесу
для усіх типів закладів освіти району

Відповідно до ст. 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних 
хвороб», Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про 
запобігання поширення на території України коронавірусу СОУГО-19», 
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11.03.2020 №183 «Про 
призупинення освітнього процесу в закладах дошкільної, загальної середньої , 
позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової перед вищої, вищої та 
обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, наказу управління освіти і 
науки обласної державної адміністрації від 11.03.2020 №84 « Про запровадження 
карантину для всіх закладів освіти» розпорядження голови районної державної 
адміністрації від 12.03.2020 № 132 «Про призупинення освітнього процесу у 
закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти»,

НАКАЗУЮ:
1. Призупинити з 13 березня по 03 квітня 2020 року освітній процес у 

закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти.
2. Керівникам закладів освіти:
1) розробити заходи щодо забезпечення проведення навчальних занять за 

допомогою дистанційних технологій та щодо відпрацювання занять відповідно до 
навчальних планів після нормалізації епідемічної ситуації;

2) частково перевести працівників на роботу в дистанційному режимі та на 
виконання інших видів робіт (організаційно-педагогічна, методична) тощо;

3) заборонити проведення всіх масових заходів освітнього, наукового, 
соціального, спортивного та мистецько-розважального характеру, зокрема 
проведення олімпіад, спартакіад, змагань, конкурсів, виставок, концертів тощо;

4) організувати проведення інструктажів щодо попередження масового 
розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом і 
гострих респіраторних інфекцій та інформувати здобувачів освіти, працівників та 
батьківську громадськість, щодо заходів запобігання поширення хвороби, проявів 
хвороби та дій у випадку захворювання, розміщення відповідної інформації на 
власних веб-сайтах;

5) забезпечити раціональне використання палива та електроенергії до 
нормалізації епідемічної ситуації;

6) розробити на період карантину режим роботи закладу;
7) забезпечити^бйШва&ня профілактичних заходів щодо попередження 

масового розповсюдження гбсісої респіраторної хвороби, спричиненої 
коронавірусом і г^еірих респірат&рпик інфекцій.

3. Контроль за викф^ї$ямдано)го наказу залишаю за собою.

Начальний відділу з  < ' ----* Олександр АНТИПЧУК



копія

УКРАЇНА 
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ 

Н А К А З

17.03.2020 Новоград-Волинський № 4 2 -аг

Про організаційні заходи для запобігання
поширенню коронавірусу СОУГО-19

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання 
поширенню на території України коронавірусу СОУГО-19» від 11 березня 
2020 року№  211, беручи до уваги статтю 32 Закону України «Про захист 
населення від інфекційних хвороб», Указ Президента України від 13 березня 
2020 року №87/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо 
забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної 
хвороби СОУГО-19 спричиненої коронаврусом 8АК8-соУ-2», підпункт 2 
пункту 13 Положення про Функціональну підсистему навчання дітей 
дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань 
безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 
2016 року № 1400, наказу МОН України від 16 березня 2020 року № 406 
«Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу 
СОУГО», розпорядження голови райдержадміністрації від 16.03.2020 №139 
«Про посилення заходів щодо недопущення виникнення та поширення 
випадків захворювання на СОУГО-19» враховуючи рекомендації Всесвітньої 
організації охорони здоров’я,

НАКАЗУЮ:

1. Заборонити проведення освітніх, культурних, спортивних та інших 
масових заходів та відвідування закладів освіти її здобувачами на період 
карантину.

2. Запровадити переведення максимально можливої кількості 
працівників відділу (за їх згодою) на дистанційну форму роботи, що 
регламентувати окремим наказом.

3. Відтермінувати проведення атестації працівників закладів освіти та 
проведення засідань атестаційної комісії II рівня.

4. Забезпечити режим підвищеної готовності підсистеми навчання 
здобувачів освіти та працівників діям у надзвичайних ситуаціях відповідно



до підпункту 2 пункту 13 Положення про функціональну підсистему 
навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних 
ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи 
цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 21 листопада 2016 року № 1400.

5. Забезпечити проведення у закладах та установах освіти 
профілактичних та дезінфекційних заходів щодо запобігання поширенню 
коронавірусу, у т.ч. з обмеженням доступу відвідувачів.

6. Керівникам закладів освіти на період карантину забезпечити:
1) Виконання освітніх програм закладів освіти, зокрема, шляхом 

організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного 
навчання, що не передбачає відвідування закладів освіти її здобувачами, та у 
виняткових випадках шляхом ущільнення графіку освітнього процесу, а 
також виконання працівниками закладів освіти іншої роботи (організаційно- 
педагогічної, методичної, наукової тощо).

2) Запровадження гнучкого (дистанційного) режиму роботи 
працівників закладів освіти відповідно до Методичних рекомендацій щодо 
встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджених наказом 
Міністерства праці та соціальної політики України від 04 жовтня 2006 року 
№ 359;

3) Проведення заходів щодо підтримання функціонування інженерних 
споруд, мереж, комунікацій, а також необхідного температурного режиму у 
закладах освіти.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста 
відділу Н.Ващенко.

Начальник відділу
з оригіналом вірно:

Начальник відділу (підпис існує)

Олександр АНТИПЧУК 

Олександр АНТИПЧУК



УКРАЇНА 
Відділ освіти, культури та спорту 

Новоград-Волинської районної державної адміністрації
11706, м. Новоград-Волинський, вул. Гетьмана Сагайдачного, 47, тел. (04141) 2-06-04, 2-06-05 

____________________ е-шаіі: 02143117@.шаі1.еоу.иа Код ЄДРПОУ 02143117___________________

17.03.2020 № 01-38/191 
на №  в ід ______

Директорам ЗЗСО

Враховуючи листи МОН №1/9-154 та № 1/9-161, у яких відомство 
вказує на необхідність розроблення заходів щодо забезпечення проведення 
навчальних занять за допомогою дистанційних технологій та щодо 
відпрацювання занять відповідно до навчальних планів після нормалізації 
епідемічної ситуації та враховуючи, що «Міністерство освіти і науки України 
також рекомендує розробити заходи щодо часткового переведення 
працівників на роботу в дистанційному режимі» відділ освіти рекомендує 
розглянути можливість дозволити працівникам роботу вдома - дистанційно. 
Всі особливості роботи регламентувати розпорядчими документами закладу.

Пропонуємо також звернути увагу на лист ЦК профспілки, який можна 
переглянути за посиланням Ьпр5://о5УІ1:а.иа/пе\У5/71753/

Пропонуємо зразок проекту наказу по школі та заяви працівника 
(додається).

Начальник відділу (підпис існує) Олександр АНТИПЧУК


