УКРАЇНА

Чернівецька міська рада
_________ У П Р А В Л І Н Н Я О С В І Т И ________
Н А К А З

28.08.2020

№

290

Про тимчасове призупинення діяльності
ЗДО та дошкільних підрозділів НВК,
комунальної форми власності
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р.
№641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої
респіраторної хвороби
СОУГО - 19, спричиненої коронавірусом
8АІ18-СоУ-19», Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2020 р.
№757 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»,
рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій, наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької
обласної державної адміністрації від 28.08.2020 р. №249 «Про організацію
роботи закладів освіти у 2020/2021 навчальному році на період карантину у
зв’язку поширенням короновірусної хвороби (СОУГО - 19), у зв’язку
продовженням дії встановленої «червоної зони» в м. Чернівці, що передбачає
заборону відвідування закладів освіти здобувачами освіти,
НАКАЗУЮ:
1. Тимчасово призупинити діяльність закладів дошкільної освіти,
дошкільних підрозділів НВК комунальної форми власності Чернівецької
міської ради з 31 серпня 2020 року на період встановленої дії «червоної
зони».
2. Директорам ЗДО, НВК визначити осіб для забезпечення збереження
систем життєзабезпечення (охоронного режиму) закладу.
3. Встановити вищезазначеним працівникам (за погодженням з ними),
гнучкого режиму робочого часу.

4. Оголосити простій або надати щорічні основні відпустки (за
бажанням працівників) решті працівникам закладу дошкільної освіти.
5. Централізованій бухгалтерії здійснити оплату праці працівників
закладів дошкільної освіти, дошкільних підрозділів НВК комунальної форми
власності Чернівецької міської ради відповідно до чинного законодавства
України.
6. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на директорів
ЗДО, НВК.
7. Наказ розмістити на сайті управління освіти Чернівецької міської
ради.
8 . Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Заступник начальника, начальник
відділу дошкільної освіти управдз
освіти Чернівецької міської ради

Ознайомлена
Начальник відділу бухгалтерського
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і кадрової роботи
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