
 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Виконавчий комітет 

  

                                                                     РІШЕННЯ 

 26.03.2020 № 102                                                                             

 с. Боратин       

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету  

від 12 березня 2020 року № 100 «Про тимчасове призупинення  

освітнього процесу в закладах освіти» 

 

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

хвороб», статтей 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 гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», зі змінами внесеними постановою від 16 березня 

2020 року № 215 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 

2020 р. № 211», постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року № 239 «Про 

внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», рішення сесії Боратинської 

сільської ради від 18 березня 2020 року № 14/4 «Про заходи щодо запобігання поширенню 

коронавірусу COVID-19 на території Боратинської територіальної громади» виконавчий 

комітет сільської  ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. У пункті 1 слова і цифри «до 3 квітня 2020 року» замінити словами і цифрами «до 24 

квітня 2020 року». 

2. У пункті 2 слова і цифри «6 квітня 2020 року» замінити словами і цифрами «27 квітня 

2020 року».  

3. Пункт 3 рішення доповнити такими підпунктами:  

« - встановити гнучкий та дистанційний графік роботи для педагогічного та технічного 

персоналу із оплатою праці, згідно тарифікації для тих, хто виконує організаційно-педагогічну 

або іншу роботу та збереженням середньомісячної заробітної заробітної плати для тих 

працівників, які не виходять на роботу; 

- організувати реалізацію, облік та контроль освітнього процесу шляхом використання 

технологій дистанційного навчання з урахуванням матеріально-технічних можливостей 

закладів освіти та наявності інформаційно-комп’ютерних засобів у вчителів та здобувачів 

освіти; 

- затвердити заходи щодо виконання педагогічними працівниками методичної, 

організаційно-педагогічної роботи (розроблення індивідуальних робочих планів, планів 

самоосвіти)». 

4. Рішення доповнити пунктом 4: 

«4. Засідання атестаційної комісії ІІ рівня провести з дотриманням протиепідемічних 

заходів в мінімально можливому, відповідно до положення, складі та розглянути атестаційні 

матеріали виключно за заявами педагогів». 

5. Пункти 4, 5 рішення вважати відповідно пунктами 5,6. 

6. 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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