
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Н А К А З

від 18.03.2021 м. Житомир № 75

Про внесення змін до наказу 
департаменту освіти Житомирської міської 
ради від 01.03.2021 року № 50

У зв’язку з ускладненням епідеміологічної ситуації, необхідністю реагування 
на зміни у ситуації із захворюванням на коронавірусну інфекцію СОУГО - 19, 
задля реалізації заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусної 
інфекції СОУГО -19 та збереження здоров’я здобувачів освіти, згідно рішення 
засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій від 18.03.2021 року, протокол № 13, листа Державної установи 
«Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я 
України» від 18.03.2021 №01/00-3002, з метою впорядкування роботи закладів 
освіти з 22 березня 2021 року

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу департаменту освіти Житомирської міської ради від 
01.03.2021 року № 50 «Про організацію роботи закладів освіти всіх типів та форм 
власності Житомирської об’єднаної територіальної громади з 03 березня 2021 
року», виклавши наступні пункти у такій редакції:

1) п. 1 1 .Керівникам закладів освіти всіх типів та форм власності:
1.1. заборонити з 22 березня 2021 року відвідування закладів освіти 
здобувачами освіти 1-х- 11- х  класів закладів освіти всіх типів та форм 
власності;
2) виключити п.3.1, 3.4.;
3) п.3.5. Керівникам закладів освіти забезпечити виконання освітніх програм 
закладів освіти для учнів 1-11-х класів шляхом організації освітнього процесу із 
використанням технологій дистанційного навчання, що не передбачає 
відвідування закладів освіти її здобувачами, а також виконання працівниками 
закладів освіти іншої роботи (організаційно-педагогічної, методичної тощо);
4) п.3.8. Класним керівникам 5-11- х класів:

- інформувати батьків та учнів 1-11-х класів про організацію освітнього 
процесу та використання технологій дистанційного навчання;

- у класних комунікаційних групах розмішувати інформацію щодо алгоритму 
роботи на шкільному сайті;

- проводити роз’яснювальну роботу із здобувачами освіти про обов’язковість 
навчання за дистанційними технологіями і виконання запропонованих завдань з 
метою опанування навчальних програм рівня відповідних Державних стандартів;



- тримати зв'язок з учнями, яким організовано педагогічний патронаж та інші 
форми навчання, та їх батьками.

2. Решту пунктів наказу залишити без змін.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника директора 

департаменту Ковтуненко С.А. та заступника директора департаменту 
Кошевич Р.Л.

Директор департаменту ос В.В.Арендарчук

Р.Л. Кошевич



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
Житомирської міської об’єднаної територіальної громади

10014, м. Житомир, вул. Театральна, 17/20, тел. 47-24-94, 47-26-09 ип5сгп@2І-га(1а.£0У.иа, усгп510@икг.пеІ

ПРОТОКОЛ № 13
позачергового засідання комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Житомирської міської
об’єднаної територіальної громади

18 березня 2021 року м. Житомир

Головував: начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення міської ради, заступник голови комісії 
Дідківський М,В.

Присутні: члени комісії (за списком).

Порядок денний:

Про продовження обмежувальних протиепідемічних заходів на 
території Житомирської міської територіальної громади, які визначені для 
«червоного» рівня епідемічної небезпеки.

Доповідач -  директор департаменту освіти міської ради Арендарчук 
Валентин Васильович.

1. СЛУХАЛИ:
Інформацію директора департаменту освіти міської ради

Арендарчука В.В. про необхідність продовження обмежувальних 
протиепідемічних заходів в закладах загальної середньої освіти на території 
Житомирської міської територіальної громади (далі -  територіальна громада).

З урахуванням інформації та обговорення комісією вирішено:

1. Департаменту освіти міської ради (Арендарчук В.В. ):

1.1 3 урахуванням ускладнення епідемічної ситуації, необхідністю 
реагування на ріст показників з захворюваності на гостру респіраторну хворобу 
СОУГО-19, спричиненої короновірусом 8АК8-СоУ-2, з метою реалізації заходів 
щодо запобігання розповсюдженню СОУГО-19 та збереження здоров’я 
здобувачів освіти, керівникам закладів загальної середньої освіти



територіальної громади заборонити відвідування закладів освіти всіх типів та 
форм власності здобувачами освіти, крім закладів дошкільної освіти.

Строк -  з 22 березня 2021 року

1.2 Зобов’язати керівників закладів освіти всіх типів та форм власності 
організувати освітній процес із використанням технології дистанційного 
навчання.

Строк -  з 22 березня 2021 року

1.3 Спільно з управлінням охорони здоров’я міської ради (Шкап І.А.) при 
досягненні позитивної динаміки щодо захворюваності на СОУГО-19 внести на 
розгляд комісії питання про відновлення відвідування закладів загальної 
середньої освіти.

2. Житомирському районному управлінню Головного управління 
Національної поліції України у Житомирській області (Синявський С.О., за 
згодою), Житомирському міському управлінню головного управління 
Держпродспоживслужби в Житомирській області (Кравченко В.Я., за згодою), 
муніципальній інспекції міської ради (Грибук В.В.) посилити контроль за 
дотриманням протиепідемічних заходів, передбачених для «червоного» рівня 
епідемічної небезпеки СОУГО-19.

Строк -  на період дії «червоного» рівня епідемічної небезпеки

3. Управлінню охорони здоров’я міської ради (Шкап І.А.) спільно з 
управлінням по зв’язках з громадськістю міської ради (Черкасова Г.А.) та 
управлінням розвитку інформаційних технологій (Дзюбенко І.В.) організувати 
роз’яснювальну роботу щодо необхідності проведення вакцинації населення 
територіальної громади проти СОУГО-19.

Строк -  невідкладно

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом 
обов’язків.

Начальник управління з питань 
надзвичайних ситуацій та циві 
захисту населення міської рад 
заступник голови комісії М.В. Дідківський

Відповідальний секретар комісії С.Ж. Будішевський


