
 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Виконавчий комітет 

  

                                                                     РІШЕННЯ 

 12.03.2020 № 100                                                                             

 с. Боратин       

 

Про тимчасове призупинення освітнього процесу 

в закладах освіти 

 

        Відповідно до статей 6, 11, 32 Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», статей 32, 51, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 

виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211  «Про 

запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» та розпорядження 

голови Волинської обласної державної адміністрації від 11 березня 2020 року № 131 «Про 

запобігання поширенню на території області коронавірусу COVID-19», виконавчий комітет 

сільської  ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Призупинити освітній процес в закладах загальної середньої та дошкільної освіти 

Боратинської сільської ради з 12 березня по 03 квітня 2020 року. 

2. Відновити заняття 06 квітня 2020 року за умови відсутності підстав для продовження 

заходів запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19. 

3. Керівникам закладів освіти Боратинської сільської ради: 

- довести до відома здобувачів освіти, педагогів, батьків інформацію про  призупинення 

освітнього процесу та забезпечити виконання навчальних програм шляхом організації 

дистанційного навчання із залученням можливих засобів інформаційної комунікації; 

- забезпечити відповідний санітарно-протиепідемічний режим, посилити дезінфекційні, 

протиепідемічні заходи, визначені Міністерством охорони здоров’я України; 

- здійснювати контроль за станом здоров’я працівників закладів освіти, з метою 

негайного реагування на можливі симптоми; 

- розробити та забезпечити реалізацію, в межах установ, заходів щодо запобігання 

поширенню на коронавірусу COVID-19; 

- проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед  здобувачів освіти, педагогів, 

батьків на основі оперативної інформації про поширення коронавірусної інфекції COVID-19. 

4. Рекомендувати здобувачам освіти, педагогам, батькам обмежити участь у масових 

заходах та уникати місць масового скупчення населення. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на методиста з питань освіти 

Оксану Врублевську. 

 

 

 

Сільський голова                                                                       Сергій  ЯРУЧИК 
 

 

Богдана Макарчук 

 



ВИКОНАВЕЦЬ: 

 

Спеціаліст-юрисконсульт     Богдана Макарчук 

 

«____»_______2020 р. 

 
ПОГОДЖЕНО: 

 

Секретар ради       Людмила Сахан  

  

«____»_______2020 р. 

 

 

Методист з питань освіти     Оксана Врублевська 

 

«____»_______2020 р. 
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