
 ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

від  12.03.2020 р.                                                   № 199 

 

Про  введення карантинних заходів  

у закладах дошкільної, загальної  

середньої, професійно-технічної  

та позашкільної освіти 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 

року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 

COVID-19», розпорядження міського голови від 12.03.2020 року №122-р                      

«Про введення карантинних заходів у закладах дошкільної, загальної середньої  

професійно-технічної та позашкільної освіти», листа Міністерства освіти і 

науки України від 11.03.2020 року №1/9-154, з метою запобігання  

захворюваності на коронавірус:  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Керівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійно- 

технічної та позашкільної освіти: 

1.1. Призупинити освітній процес у закладах дошкільної, загальної 

середньої,  професійно-технічної  та позашкільної освіти  міста з 12.03.2020 

року до 03.04.2020 року. 

1.2. Організувати інформування здобувачів освіти та працівників закладів 

освіти щодо заходів запобігання поширення хвороби, проявів хвороби та дій у 

випадку захворювання і розміщення відповідної  інформації на сайті закладу. 

 1.3. Розробити заходи щодо забезпечення проведення навчальних занять 

за допомогою дистанційних технологій та щодо відпрацювання занять  

відповідно до навчальних планів після нормалізації епідемічної ситуації. 

1.4. Розробити заходи щодо часткового переведення працівників на 

роботу в дистанційному режимі та на виконання інших видів робіт 

(організаційно-педагогічна, методична). 

1.5. Забезпечити виконання профілактичних та протиепідемічних заходів 

у закладах освіти. 

2. Централізованій бухгалтерії Департаменту освіти та науки                          

(Л. Харенко), керівникам закладів освіти, котрі ведуть самостійний 

бухгалтерській облік, відповідно до  Галузевої  Угоди між Міністерством освіти 

і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-

2020 роки,  Колективного договору між Департаментом освіти та науки Івано-

Франківської міської ради та Івано-Франківською міською організацією 

Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки забезпечити: 

2.1. Оплату простою працівникам, включаючи непедагогічних, не з їх 

вини в розмірі середньої заробітної плати. 



 

2.2. Оплату праці педагогічних працівників закладів освіти у випадках, 

коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин 

(епідемії, метереологічні умови),  із розрахунку заробітної плати, встановленої 

при тарифікації. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

В.о.директора       Наталія Микула 

Департаменту освіти та науки                               
 

І. Джус 

53-56-65 


