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Н А К А З 
 

22.09.2021                                      Краснокутськ                                       № 221 

 

Про переведення на дистанційне 

навчання здобувачів освіти 5-11 класів 

ліцеїв Краснокутської селищної ради  

Богодухівського району Харківської 

області    

 

 

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 

№1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), протоколів позачергового засідання 

Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій від 21.09.2021 року (протокол №35), Регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської 

області від 21.09.2021 року (протокол №22), комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Краснокутської селищної ради 

від 22.09.2021 року (протокол №14), листа Міністерства освіти і науки 

України від 22.09.2021 №1/9-487 «Про організацію освітнього процесу в 

закладах освіти під час «жовтого» рівня епідемічної небезпеки», 

розпорядження Краснокутського селищного голови від 22.09.2021 №212 

«Про переведення на дистанційне навчання здобувачів освіти 5-11 класів 

ліцеїв Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської 

області», у зв’язку з встановлення «жовтого» рівня епідемічної безпеки 

поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»  н а к а з у ю: 

 

1. Керівникам закладів освіти Краснокутської селищної ради: 

1.1.Заборонити відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім 

закладів освіти, в яких не менше як 80 відсотків працівників мають документ, 



що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародний, 

внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує 

вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті 

сертифікати), або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами 

дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою 

організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в 

надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом 

полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, 

чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу 

електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу 

Дія (Дія). 

1.2. Дозволити працювати в очному форматі з дотриманням 

протиепідемічних норм закладам дошкільної освіти Краснокутської селищної 

ради, 1-4 класам закладів загальної середньої освіти Краснокутської 

селищної ради. 

1.3. Враховуючи тенденцію до поширення гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та можливий 

перехід регіону до «червоної» зони епідемічної безпеки, вжити вичерпних 

заходів щодо доведення рівня вакцинації працівників закладів освіти до 100 

відсотків, відповідно до норм підпункту 10 пункту 3⁵ постанови Кабінету 

Міністрів України від 09.12.2020 №1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами). 

До 11.10.2021 

1.4. У зв’язку з запровадженням дистанційної форми навчання 

провести організаційну роботу з педагогічними працівниками закладів освіти 

щодо зменшення на 20 відсотків надбавки педагогічним працівникам 

закладів дотримуючись вимог КЗпП України та постанови Кабінету 

Міністрів України від 23.03.2011 №373 «Про встановлення надбавки 

педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної 

середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і 

закладів незалежно від їх підпорядкування». 

2. Керівникам Краснокутського ліцею імені Героя Радянського Союзу 

І.Н. Нестерова Краснокутської селищної ради Богодухівського району 

Харківської області (Наталії МОМОТ), Краснокутського ліцею №2 

Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області 

(Ользі ЖЕЛНОВІЙ), Костянтинівського ліцею Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області (Катерині ПРОВОТОРОВІЙ), 

Колонтаївського ліцею Краснокутської селищної ради Богодухівського 

району Харківської області (Зоряні КАЗАКОВІЙ), Мурафського ліцею 

Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області 

(Людмилі ЦОВМІ), Качалівського ліцею імені Героя Радянського Союзу О.Д. 

Майорова Краснокутської селищної ради Богодухівського району 

Харківської області (Віктору ІМЕНИННИКУ), Олексіївського ліцею 



Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області 

(Альоні ЖЕЛНОВАЧ), В’язівського ліцею Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області (Надії ШАТОХІНІЙ) 

запровадити дистанційну форму навчання для здобувачів освіти 5-11 класів з 

23 вересня 2021 року до доведення рівня вакцинації працівників закладів 

освіти не менш, як до 80 відсотків, відповідно до норм підпункту 1.1. даного 

наказу. 

          3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу освіти                                                         Тетяна  КРАЛЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Візи: 

 

Юрисконсульт групи по господарському 

обслуговуванню відділу освіти 

(розробник)   

  

А. ЗАМУРЕЙ 

 

 

 

 
З наказом ознайомлені :                    

 
 

 

_______________ Наталія МОМОТ 

_______________ Ольга ЖЕЛНОВА  

_______________ Катерина ПРОВОТОРОВА  

_______________ Юрій ПЕДАН  
_______________ Зоряна КАЗАКОВА  

_______________ Людмила В’ЮННИК    

_______________ Світлана МОСКАЛЕНКО  

_______________ Ірина ІВАНІЯ  

_______________ Віктор ІМЕНИННИК  

_______________ Альона  ЖЕЛНОВАЧ  

_______________ Олександра БОГОДУЩЕНКО  

_______________ Надія ШАТОХІНА  

_______________ Валентина БОРИСЕНКО  

_______________ Тамара КУРИЛО  

_______________ Лариса ПАНЧІШНА  
_______________ Лілія ТЕРТИЩЕВА  

_______________ Ніна БОЧАРОВА  

_______________ Ніна ГРИШКО  

_______________ Ольга ОДІНОКОВА  

_______________ Наталія РУДЬ  

_______________ Оксана ДЯТЛО  

_______________ Тамара БАСТРИЧ  

_______________ Наталія МАСЛІЙ  

_______________ Світлана БУТЕНКО  

_______________ Анатолій АКІМОВ  

_______________ Ірина СТОЛОВА 

 
 


