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Шановник заявник!

На Ваш запит на отримання публічної інформації стосовно рекомендацій 
щодо організації роботи Одеського дошкільного навчального закладу «Ясла- 
садок» №170 Одеської міської ради Одеської області (вул. Космонавтів, 26-А) 
та інших дитячих садочків на період карантину, департамент освіти та науки 
Одеської міської ради в межах компетенції повідомляє наступне.

Звертаємо увагу на те, що відповідно до ст.23 Закону України «Про освіту» 
Держава гарантує академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію 
закладів освіти.

Департаментом освіти та науки Одеської міської ради зі свого боку на 
виконання постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 
(із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2», 
від 25.03.2020 № 239 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів 
України», від 20.05.2020 № 392 «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», враховуючи постанову Головного державного 
санітарного лікаря України Ляшка В.К. «Про затвердження Тимчасових
рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної

і'
освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 
(СОУГО-19)» від 21.05.2020 № 25, рекомендації Міністерства освіти та науки 
України, зазначені у листі від 11.03.2020 № 1/9-154, наказ Міністерства освіти 
та науки України від 12.03.2020 № 392 «Про забезпечення виконання 
профілактичних і протиепідемічних заходів», накази Департаменту освіти і 
науки Одеської обласної держаної адміністрації від 11.03.2020 № 71/ОД «Про 
запобігання поширенню інфекцій, спричинених коронавірусом СОУГО-19 в 
закладах освіти Одеської області», від 22.05.2020 №99/ОД «Про вжиття заходів



щодо етапів послаблення протиепідемічних у закладах освіти Одеської 
області», рішення комісії з питань техногенно -  екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради від
12.03.2020 року, протокол № 20 комісії з питань техногенно -  екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністрації 
від 22.05.2020, протокол № 22 чергового засідання комісії з питань техногенно
-  екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської 
міської ради від 22.05.2020, розпорядження Одеського міського голови від
13.03.2020 № 212 «Про заходи щодо зниження ризику інфікування та 
попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну 
інфекцію, спричинену коронавірусом СОУГО-19, у м. Одесі», від 15.03.2020 
№ 2 1 8  «Про тимчасове зупинення роботи об’єктів загального користування, 
розташованих у м. Одесі, з метою попередження розповсюдження 
захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом 
СОУГО-19, з метою попередження збільшення в закладах освіти комунальної 
освітим територіальної громади м. Одеси випадків захворювання на грип та 
ГРВІ, запобіганню спалаху захворюваності на коронавірус, видано низку 
наказів (копії наказів додаються):

від 12.03.2020 № 61 «Про запобігання поширенню інфекцій, спричинених 
корона вірусом СОУГО-19 в закладах освіти комунальної власності 
територіальної громади м. Одеси»;

від 16.03.2020 № 68 «Про забезпечення виконання профілактичних і 
протиепідемічних заходів»;

від 30.03.2020 № 74 «Про внесення змін до наказу № 61 від 12.03.2020 
року «Про запобігання поширенню інфекцій, спричинених корона вірусом 
СОУГО-19 в закладах освіти комунальної власності територіальної громади м. 
Одеси»;
- від 22.05.2020 № 107 «Про вжиття заходів щодо поетапного послаблення 
протиепідемічних заходів в закладах та установах освіти комунальної власності 
територіальної громади м. Одеси».

Також зі змістом зазначених наказів ви можете ознайомитись у вільному 
доступі на сайті департаменту освіти та науки Одеської міської ради за 
посиланням: Ьйрз://озуі1:а-отг.§оу.иа/27084-2/.

' Протиепідемічні заходи у закладах дошкільної освіти на період карантину 
здійснюються на підставі вищевказаних документів з урахуванням Санітарного 
регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234.

Так, в закладах освіти призупинено освітній процес з 12.03.2020, на весь 
період карантину працівників закладів переведено на дистанційну роботу, крім 
технічного персоналу, які не досягай 60-річного віку (рекомендації МОЗ та 
постанова КМУ від 11.03.2020 року № 211 (із змінами), ст.113 КЗпП України).



Відповідно до п.2 наказу департаменту освіти та науки Одеської міської 
ради від 22.05.2020 № 107 «Про вжиття заходів щодо поетапного послаблення 
протиепідемічних заходів в закладах та установах освіти комунальної власності 
територіальної громади м. Одеси» керівникам закладів дошкільної о с е і іт и  

комунальної власності територіальної громади м. Одеси наказано здійснити 
продовження організаційних заходів щодо відновлення роботи закладів 
дошкільної освіти. Забезпечити з 01.06.2020 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. Забезпечити 
дотримання та виконання тимчасових рекомендацій щодо організації 
протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у 
зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19).

Додатки н а  арк.

З повагою
директор департаменту О.В. Буйневич
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ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

/1 .03. 2020 м. Одеса № бУ

Про запобігання поширенню інфекцій,
спричинених коронавірусом 
СОУГО-19 в закладах освіти 
комунальної власності територіальної 
громади м. Одеси

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 
№211, рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради 
від 12 березня 2020 року, наказу Департаменту освіти і науки Одеської 
обласної державної адміністрації від 11.03.2020 № 71/ОД «Про запобігання 
поширенню інфекцій, спричинених коронавірусом СОУГО-19 в закладах 
освіти Одеської області», враховуючи рекомендації Міністерства освіти і 
науки України, зазначені у листі від 11.03.2020 №1/9-154, з метою 
попередження збільшення в закладах освіти комунальної власності 
територіальної громади м. Одеси випадків захворюваності на грип та Г'РВІ, 
запобіганню спалаху захворюваності на коронавірус

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам закладів освіти комунальної власності територіальної громади 
м. Одеси:
1.1. Призупинити освітній процес з 12.03.2020 по 03.04.2020 у закладах 
освіти.
1.2. Заборонити проведення позакласних, позаурочних заходів, занять 
гуртків, секцій, клубів та інших масових заходів освітнього, наукового, 
соціального, спортивного та мистецько-розважального характеру (олімпіад, 
спартакіад, змагань, конкурсів, виставок, концертів, пробного ЗНО тощо) у 
приміщеннях та на територіях закладів освіти.
1.3. Посилити протиепідемічний режим у закладах освіти з цілодобовим 
перебуванням дітей. Заборонити відвідування родичами вихованців даних 
закладів на період дії посиленого протиепідемічного режиму. Своєчасно 
виявляти та ізолювати дітей із симптомами захворювання. Забезпечити 
обов’язкову госпіталізацію хворих з дитячих установ з цілодобовим 
перебуванням дітей.
1.4. Забезпечити проведення навчальних занять в закладах загальної 
середньої освіти за допомогою дистанційних технологій..



1.5. Обмежити проведення запланованих нарад, колегій, перевірок до 
стабілізації епідемічної ситуації.
1.6. Організувати інформування учасників освітнього процесу щодо заходів 
запобігання поширення хвороби, проявів хвороби та дій у випадку 
захворювання, дотримання правил особистої гігієни.
1.7. Заборонити направлення за кордон здобувані в освіти та співробітників 
закладів освіти до країн з високим ступенем ризику зараження.
2. КУ «Одеський методичний центр освітніх ініціатив» (Ярославцева Н.О.) 
забезпечити методичний - супровід організації навчання учнів закладів 
загальної середньої освіти з використанням дистанційних технологій.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор департаменту О.В. Буйневич
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ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

03 . 2020 м. Одеса № ^

Про забезпечення виконання 
профілактичних і 
протиепідемічних заходів

На виконання постанови Кабінету Міністрів України "Про запобігання 
поширенню на території України коронавірусу СОУГО-19" від 11.03.2020 
№211, наказу Міністерства освіти і науки України від 12.03.2020 №392 "Про 
забезпечення виконання профілактичних і протиепідемічних заходів", 
розпоряджень Одеського міського голови від 13.03.2020 № 212 "Про заходи 
щодо зниження. ризику інфікування та попередження розповсюдження 
захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом 
СОУГО-19, у м. Одесі", від 15.03,2020 №218 "Про тимчасове зупинення 
роботи об’єктів загального користування, розташованих у м. Одесі, з метою 
попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну 
інфекцію, спричинену коронавірусом СОУГО-19", з метою запобігання 
поширенню коронавірусу СОУГО-19 та гострих респіраторних захворювань

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам закладів освіти комунальної власності територіальної громади 
міста Одеси, 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", "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", "Одеський методичний 
центр освітніх ініціатив":

1.1. Забезпечити виконання профілактичних заходів щодо попередження 
поширення коронавірусу СОУГО-19 та інформування працівників щодо заходів 
профілактики, проявів хвороби та дій у випадку захворювання.



1.2 Забезпечити використання системи електронної взаємодії з департаментом 
освіти та науки Одеської міської ради (далі - Департамент) та між 
комунальними установами, підпорядкованими Департаменту.

1.3. Забезпечити проведення комплексу робіт щодо підтримання 
функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій та дотримання 
санітарно-гігієнічних норм у закладах та установах освіти.

1.4. Розглянути питання щодо часткового переведення працівників до роботи у 
дистанційному режимі.

2. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, комунальним 
установам "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 Малиновськрго району м. Одеси", "Центр фінансування 
та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Суворовського 
району м. Одеси", "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", "Одеський методичний центр освітніх ініціатив":

2.1. Скасувати проведення запланованих нарад, колегій, рад та інше до відміни 
обмежувальних заходів.

2.2. Забезпечити проведення робочих нарад за допомогою доступних засобів 
зв'язку та телекомунікацій. Наради, що потребують особистої участі учасників, 
проводити лише за згодою з керівництвом Департаменту.

• . а  : . і і і р  .; ;м

2.3. Обмежити проведення особистого прийому громадян посадовими особами 
Департаменту, керівниками комунальних установ та закладів освіти, 
підпорядкованих Департаменту.

2.3. Забезпечити надання інформації учасникам освітнього процесу 
структурними підрозділами Департаменту за допомогою доступних засобів 
зв'язку та телекомунікацій.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор департаменту



ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

А0. (?4. 2020 м. Одеса №

Про внесення змін до наказу
М? 61 від 12,03,2020 року
«Про запобігання поширенню ’ .
інфекцій, спричинених
коронавірусом СОУЮ-19
в закладах освіти комунальної
власності територіальної громади м. Одеси»

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про запобіганні 
поширенню на території ‘України гострої респіраторної хвороби СОУІЕМ9, 
спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2» від 11.03.2020 № 211 (із змінами), 
постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів 
Кабінету Міністрі» України» від 25 березня. 2020 р. № 239, з метою запобігання 
поширенню гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2 в закладах освіти комунальної власності 
територіальної громади м. Одеси*,

. V. '

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни в п. 1.1. Наказу № 61 від 12.03,2020 року шляхом 
викладення його у новій редакції:
«1,1. Призупинити освітній процес з 12.03.2020 по 24.04.2020 у закладах
освітив.

2\ Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор департаменту



ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

Л І. 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 8АК8-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 
чербня 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. КерІіникам :̂ 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 (СОУГО-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


