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Керівникам закладів
освіти міста Чернівці

Управління освіти Чернівецької міської ради надсилає для ознайомлення
та вжиття відповідних заходів лист Департаменту освіти і науки Чернівецької
обласної

державної

Міністерства

освіти

адміністрації
і

науки

від

України

11.09.2020
від

№01-31/2380

09.09.2020

№1/9-517

та

лист

«Щодо

неухильного дотримання законодавства», що додаються.
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Керівникам департаментів
(управлінь) освіти і науки обласних
та Київської міської державних
адміністрацій
Щодо неухильного
дотримання законодавства
Шановні колеги!
В умовах встановлення нормативно-правовими актами карантину та
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним
поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, Міністерство освіти і науки України інформує,
що під час організації освітнього процесу необхідно враховувати таке:
Організація освітнього процесу в закладі загальної середньої
освіти регулюється також Державними санітарними правилами і нормами
влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації
навчально-виховного процесу (далі - ДСанПіН 5.5.2.008-01), затвердженими
постановою Головного державного санітарного лікаря України від
14.08.2001 № 63.
Відповідно до підпункту 11.6 пункту 11 ДСанПіН 5.5.2.008-01 у
випадках виникнення в загальноосвітньому навчальному закладі інфекційних
захворювань, а також отруєнь керівник закладу повинен негайно повідомити
територіальну установу державної санепідслужби для визначення комплексу
санітарно-протиепідемічних заході в.
У разі недотримання вимог законодавства України про охорону здоров'я,
керівники закладів освіти несуть цивільну, адміністративну або кримінальну
відповідальність згідно із законодавством (стаття 80 Закону України від
19.11.1992 № 2801-ХІІ «Основи законодавства України про охорону
здоров'я»).
Так відповідно до статті 443 Кодексу України про адміністративні
правопорушення порушення правил щодо карантину людей, санітарногігієнічних, санітарно-протиешдеімашиХіііравйді щрм« передбачених Законом
щроб», іншими актами
України «Про захист насел-

законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань
боротьби з інфекційними хворобами, тягне за собою накладення штрафу на
громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Згідно із статтею 137 Кримінального кодексу України невиконання або
неналежне виконання професійних чи службових обов'язків щодо охорони
життя та здоров'я неповнолітніх внаслідок недбалого або несумлінного до них
ставлення, якщо це спричинило істотну шкоду здоров'ю потерпілого, карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або
позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Ті самі діяння, якщо вони спричинили смерть неповнолітнього або інші тяжкі
наслідки, - караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або
позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Статтею
1167
Цивільного
кодексу
України
передбачено
відповідальність за завдану моральну шкоду. Моральна шкода, завдана
каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, може бути відшкодована
одноразово або шляхом здійснення щомісячних платежів. Моральна шкода,
завдана смертю фізичної особи, відшкодовується її чоловікові (дружині),
батькам (усиновлювачам), дітям (усиновленим), а також особам, які
проживали з нею однією сім'єю (стаття 1168 ЦК).
Виходячи з наведеного вище Міністерство освіти і науки України
наголошує на неухильному дотриманні законодавства під час організації
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