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НАКАЗ 

31.08.2020                                                                                                    № 372 
 

Про роботу закладів дошкільної  

освіти Сумської міської об’єднаної  

територіальної громади з 01.09.2020 року  

на період дії карантину 

  

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 року       

№ 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилення 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 
постанови Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 

року № 25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби», листа Міністерства освіти і 

науки України від 30.07.2020 № 1/9-411 «Щодо організації діяльності закладів 

дошкільної освіти у 2020-2021 навчальному році», рішення виконавчого 

комітету Сумської міської ради від 31.08.2020 року № 448 «Про заходи під час 

карантину щодо запобігання розповсюдженню на території Сумської міської 

об’єднаної територіальної громади гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», з метою протидії розповсюдження 

короновірусної інфекції COVID-19 

  

НАКАЗУЮ : 

 

1. Приймати з 01.09.2020 року у заклади дошкільної освіти та дошкільні 

підрозділи навчально-виховних комплексів Сумської міської об’єднаної 

територіальної громади:  

- дітей із родин, у яких працюють батьки, за умови надання двох або 

однієї довідки від роботодавця; 

- дітей, батьки яких є захисниками України, добровольцями – 

захисниками України або загиблими (померлими) захисниками України; 

- дітей із багатодітних родин; 

- дітей, один із батьків, яких є особою з інвалідністю; 

- дітей із родин, де один із батьків працює, а інший перебуває на обліку 

у Сумському міському центрі зайнятості. 
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2. Забезпечити виконання постанови Головного державного санітарного 

лікаря України від 21.05.2020 № 25 «Про затвердження Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах 

дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби», на період дії карантину.  

3. Приймати дітей до закладу дошкільної освіти за наявності: 

довідки про епідеміологічне оточення, довідки з інформацією про стан 

здоров’я дитини та можливістю відвідування закладу дошкільної освіти, на 

період дії карантину. 

4. Приймати з 01.09.2020 року у заклади дошкільної освіти та дошкільні 

підрозділи навчально-виховних комплексів Сумської міської об’єднаної 

територіальної громади всіх дітей закладів (груп) компенсуючого типу 

(спеціальних, санаторних) та дітей з особливими освітніми потребами 

(інклюзивних груп). 

5. Затвердити режим роботи закладу дошкільної освіти та дошкільних 

підрозділів навчально-виховних комплексів Сумської міської об’єднаної 

територіальної громади на період дії карантину та погодити його з 

управлінням освіти і науки Сумської міської ради, до 01.09.2020 року. 

6. Наказ управління освіти і науки Сумської міської ради від 29.05.2020     

№ 262 «Про відновлення діяльності закладів дошкільної освіти Сумської 

міської об’єднаної територіальної громади після послаблення 

протиепідемічних заходів» вважати таким, що втратив чинність з 01.09.2020 

року. 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста 

управління освіти і науки Сумської міської ради Корж В.Г.  
 

 

Начальник управління освіти і науки                                    А. М. Данильченко 
 

Корж 32-80-66 
 


