
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 131

05.11.2020     
 
Про відновлення освітнього процесу 
у закладах дошкільної освіти 
Миколаївської сільської ради
Сумського району

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 32,  статті 52, пункту 6 статті 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  розглянувши колективні
звернення  батьків  (батьківських  комітетів),  діти  яких  відвідують  дошкільні
заклади громади з відповідним клопотанням відновити  роботу закладів в умовах
карантину, враховуючи  прохання батьків вихованців закладів дошкільної освіти
громади відновити освітній процес у дитячих садочках у звязку з тим, що немає з
ким залишати вдома  дітей  дошкільного  віку та  позитивний висновок  комісії  з
питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Миколаївської
сільської  ради  №  34  від  04.11.2020  року  щодо  відновлення  функціонування
закладів  дошкільної  освіти  на  території  громади,  беручи  до  уваги  інформацію
начальника відділу освіти, молоді та спорту  про задовільний стан захворюваності
на ГРВІ серед дітей (3%) та працівників закладів (2%), а також відсутність хворих
на  коронавірус  серед  дітей  та  працівників  у  даних  закладах  освіти, з  метою
уникнення  соціального  напруження  серед  працюючого  населення  громади,
виконавчий комітет сільської ради 

вирішив:

1. Відновити з 10.11.2020 року освітній процес, сформувавши чергові групи,
в  Комунальному  дошкільному  навчальному  закладі  «Веселка»  Миколаївської
сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області,  Кровненському  закладі
дошкільної  освіти  «Пролісок»  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району
Сумської  області,  дошкільному  підрозділі  Миколаївського  навчально-виховного
комплексу: загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області з  суворим
дотриманням умов роботи під час адаптованого карантину.

2.  Начальнику відділу освіти, молоді та спорту Макшеєвій Н.С.:
1)  створити  та  забезпечити  максимально  безпечні  умови  для  вихованців  та
працівників закладів зазначених в п. 1 даного рішення  з дотриманням санітарно –
протиепідемічних заходів для роботи закладів в умовах посиленого карантину;
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2) прийом вихованців до закладу проводити при наявності довідки  з місця роботи
обох батьків,  довідки від сімейного лікаря про стан здоров’я дитини та членів
сім’ї в якій виховується дитина;
3) провести роз’яснювальну роботу серед батьків щодо усвідомлення та оцінки
наявного ризику захворювання при відвідуванні дитиною закладу; 
4)   забезпечити належне виконання Тимчасових рекомендацій щодо організації
протиепідемічних заходів у закладах  дошкільної освіти на період карантину у
зв’язку  з  поширенням  корона  вірусної  хвороби  (COVID-19),  затверджених
постановою Головного державного санітарного лікаря України від 22.09.2020 року
№ 55;

5) здійснювати щоденний моніторинг стану захворюваності дітей та працівників
закладів освіти;

6)  вжити  заходів  щодо  відновлення  безперебійного  постачання  продуктів
харчування в закладах дошкільної освіти Миколаївської сільської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Северин В.М. 

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 09.11.2020
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