
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

0 5 . 2020 м. Одеса №

Про вжиття заходів щодо поетапного 
послаблення протиепідемічних заходів 
в закладах та установах освіти комунальної 
власності територіальної громади м. Одеси

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення 
карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, та 
етапів послаблення протиепідемічних заходів» від 20 травня 2020 р. № 392, 
протоколу № 20 комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністрації від 22 травня 
2020 року, протоколу № 22 чергового засідання комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської 
міської ради від 22 травня 2020 року, наказу Департаменту освіти і науки 
Одеської обласної державної адміністрації «Про вжиття заходів щодо етапів 
послаблення протиепідемічних заходів у закладах освіти Одеської області» 
№ 99/ОД від 22 травня 2020 року, враховуючи постанову Головного 
державного санітарного лікаря України Ляшка В.К. «Про затвердження 
Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у 
закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку з поширенням 
коронавірусної хвороби (СОУГО-19)» від 21.05.2020р. № 25, з метою 
запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 в закладах та установах освіти комунальної 
власності територіальної громади м. Одеси,

НАКАЗУЮ:

1. На час продовження карантину, заборонити з 22 травня 2020 р. до 22 
червня 2020 р. відвідування закладів освіти комунальної власності 
територіальної громади м. Одеси її здобувачами, крім участі у пробному 
зовнішньому незалежному оцінюванні, державній підсумковій атестації у 
формі зовнішнього незалежного оцінювання.

2. Керівникам закладів дошкільної освіти комунальної власності 
територіальної громади м. Одеси:

2.1. Здійснити продовження організаційних заходів щодо відновлення 
роботи закладів дошкільної освіти.



2.2. Забезпечити з 1 червня 2020 року першочергове прийняття до закладів 
дошкільної освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси 
дітей, батьки яких офіційно підтвердять, що вони працюють під час карантину 
та не мають можливості залишити дитину вдома.

2.3. Забезпечити дотримання та виконання тимчасових рекомендацій щодо 
організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період 
карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУЮ-19).

3. Керівникам закладів загальної середньої освіти комунальної власності 
територіальної громади м. Одеси:

3.1. Дозволити з 25 травня 2020 року здійснювати прийом документів дітей 
на зарахування до закладу у звичайному режимі з дотриманням усіх 
протиепідемічних вимог та заходів.

3.2. Дозволити з 25 травня 2020 року використання спортивних 
майданчиків та стадіонів закладів освіти комунальної власності територіальної 
громади м. Одеси що знаходяться на вулиці для навчально-тренувальних зборів 
спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, не 
олімпійських, національних видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, 
навчально-тренувального процесу спортсменів командних ігрових видів спорту 
професійних спортивних клубів, індивідуальних тренувальних занять (біг, хода, 
їзда на велосипеді, рух на активних візках спортсменів з інвалідністю) 
спортсменів.

3.3. Дозволити з 1 червня 2020 року, окрім здобувачів освіти, використання 
спортивних залів закладів освіти комунальної власності територіальної громади 
м. Одеси (крім проведення групових занять з кількістю учасників більше ніж 10 
осіб) із застосуванням вдягнутих засобів індивідуального захисту.

3.4. Вжити заходів щодо дотримання орендарями під час використання 
спортивних майданчиків, стадіонів, спортивних залів закладів освіти 
комунальної власності територіальної громади м. Одеси, проведення всіх 
протиепідемічних заходів.

4. Керівникам позашкільних навчальних закладів комунальної власності 
територіальної громади м. Одеси дозволити, у разі необхідності, за умови 
дотримання санітарно-епідемічних норм, з 1 червня 2020 року проведення 
занять у групах не більше ніж 10 осіб з дотриманням усіх протиепідемічних 
вимог та заходів.

5. Директорам КУ «Одеський інклюзивно-ресурсний центр №1»,
«Одеський інклюзивно-ресурсний центр №2», «Одеський інклюзивно-
ресурсний центр №3», «Одеський інклюзивно-ресурсний центр №4»,
«Одеський інклюзивно-ресурсний центр №5», «Одеський інклюзивно-
ресурсний центр №6», «Одеський інклюзивно-ресурсний центр №7»,
«Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 8» Одеської міської ради
організувати з 01 червня 2020 року проведення комплексної психолого- 
педагогічної оцінки розвитку дитини, забезпечивши першочергово обстеження 
дітей, які мають розпочати здобуття дошкільної та початкової освіти у 
2020/2021 н.р. з дотриманням усіх протиепідемічних вимог та заходів.



6. Директорам комунальних установ «Центр фінансування та 
господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського 
району м. Одеси», «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та 
установ системи освіти Київського району м. Одеси», «Центр фінансування та 
господарської діяльності закладів та установ системи освіти Малиновського 
району м. Одеси», «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та 
установ системи освіти Суворовського району м. Одеси» забезпечити заклади 
та установи освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси 
засобами індивідуального захисту, температурного скринінгу, спиртовмісними 
антисептиками та дезінфікуючими засобами.

7 Покласти персональну відповідальність за організацію виконання 
керівниками закладів освіти п. 2.2., 2.З., 3.4. даного наказу на начальників 
територіальних відділів освіти Малиновського, Київського, Приморського та 
Суворовського районів департаменту освіти та науки Одеської міської ради.

8. Вважати таким, що втратив чинність наказ департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради № 61 від 12.03.2020 року «Про запобігання поширенню 
інфекцій, спричинених коронавірусом СОУГО-19 в закладах освіти комунальної 
власності територіальної громади м. Одеси»

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор департаменту О.В. Буйневич


