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Про відновлення освітнього процесу 
у приміщеннях закладу освіти 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року 
№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АІ18-СоУ-2», на 
виконання протоколу Постійної комісії з питань техногенно- екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) № 36 від 28 квітня 2021 року та протоколу доручень № 25(15245), 
напрацьованих під час наради з обговорення оперативних питань 27 квітня 2021 року під 
головуванням першого заступника голови Київської міської державної адміністрації 
М. Поворозника, керуючись розпорядженням керівника робіт з ліквідації надзвичайної 
ситуації регіонального рівня, яка відноситься до категорії «Медико-біологічні НС» код 
20713 «Надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних 
хвороб» від 18 травня 2020 року № 45 «Про затвердження Особливого Порядку 
проведення профілактичних і протиепідемічних, у тому числі дезінфекційних, та інших 
заходів у закладах дошкільної, загальної середньої, вищої, передвищої, позашкільної 
освіти (Регламент відновлення освітнього процесу у закладах освіти міста Києва та 
режиму їх роботи після зняття карантинних обмежень)», згідно з наказом Департаменту 
освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 28.04.2021 № 70 «Про відновлення освітнього процесу в приміщеннях 
закладів освіти міста Києва» та з метою належної організації відновлення освітнього 
процесу в приміщеннях навчального закладу 
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Директор 

З наказом 

Відновити освітній процес у приміщеннях закладу освіти з 05 травня 2021 року. 
Заступникам директора з навчально-виховної роботи Вольвачу С.Д., 
Острожинській Л.С., Сенченко Б.М., Коваленко Н.І., Балджи О.О. 
Провести та організувати роботу щодо належної підготовки приміщень закладу 
освіти до відновлення освітнього процесу та подальшої роботи відповідно до 
Регламенту відновлення освітнього процесу у закладах освіти міста Києва та режиму 
їх роботи після зняття карантинних обмежень. 
Обмежити доступ сторонніх осіб до приміщення закладу освіти. 
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою 
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