УКРАЇНА

Чернівецька міська рада
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
НАКАЗ
25.09.2020

№342

Про відновлення роботи закладів
дошкільної
освіти
комунальної
форми
власності
Чернівецької
міської ради

Керуючись Постановою 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 8АЯ8СоУ-2»
(зі змінами), рішенням позачергового засідання Державної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 18.09.2020 р.
щодо встановлення в м. Чернівцях «помаранчевої» зони, у зв’язку із
завершенням будівельних робіт Проекту «Енергоефективність в будівлях
бюджетної сфери м. Чернівців» (НЕФКО) в закладах дошкільної освіти міста
Чернівців НАКАЗУЮ:
1. Відновити роботу в закладах дошкільної освіти комунальної форми
власності Чернівецької міської ради з 28.09.2020 року: ДНЗ №3, 5, 15, 18, 35,
43, 48, Д/с №4.
2. Керівникам закладів дошкільної освіти, визначених пунктом 1цього
наказу:
2.1. Забезпечити дотримання Тимчасових рекомендацій щодо
організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період
карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби, затверджених
Постановою
головного
державного
санітарного
лікаря
України
від 21.05.2020 р. №25 та Регламенту діяльності закладів дошкільної освіти
комунальної форми власності в умовах адаптивного карантину
в 2020/2021 н.р., затвердженого наказом управління освіти Чернівецької
міської ради від 30.07.2020 №253.
2.2. Здійснювати прийом дітей, які були контактні чи хворі на СОУГО 19 на підставі довідки, наданої медичним закладом.
2.3. Подавати в управління освіти міської ради щоденно до 11.00 год.
інформацію про мережу груп, яка буде функціонувати, та контингент дітей у
них.
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2.4. Забезпечити подачу в централізовану бухгалтерію управління освіти
міської ради попереднього замовлення на продукти харчування та
продовольчої сировини.
2.5. Заборонити доступ батьків і сторонніх осіб до приміщень закладу
дошкільної освіти.
3. Бухгалтеру групи харчування ЦБ управління освіти міської ради
Стринатко Т.Є. здійснити замовлення продуктів харчування та продовольчої
сировини відповідно до заявок від ЗДО на проведення харчування.
4. Покласти персональну відповідальність на директорів ЗДО та
дошкільних підрозділів НВК за виконання п.2 цього наказу.
5. Наказ розмістити на сайті управління освіти Чернівецької міської
ради.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Заступник начальника,
/у^
начальник відділу дошкільної освіти//
/ / а- О
управління освіти Чернівецької місіііь
Ознайомлена:
Бухгалтер ЦБ управління освіти
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Т.Є. Стринатко

