
 

 

 

КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВІДДІЛ   ОСВІТИ 

 

НАКАЗ 

   

23.10.2021                                      Краснокутськ                                        № 239 

 

 

Про переведення на дистанційне навчання  

здобувачів освіти 1-11 класів закладів  

загальної середньої та позашкільної освіти  

Краснокутської селищної ради  

Богодухівського району Харківської області 

 

 

Відповідно до ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту», 

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), Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної 

середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 

08.09.2020 № 1115, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.09.2020 за 

№ 941/35224, протоколів Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області від 07.10.2021 року 

(протокол №24), від 08.10.2021 року (протокол 25), розпорядження 

Краснокутського селищного голови від 23.10.2021 №234 «Про переведення на 

дистанційне навчання здобувачів освіти 1-11 класів закладів загальної 

середньої освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району 

Харківської області» у зв’язку з епідемічною ситуацією та ситуацією 

пов’язаною з відсутністю постачання природного газу бюджетним установам 

на осінньо-зимовий період 2021/2022 років, керуючись Законом України «Про 

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

1. Керівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти 

Краснокутської селищної ради запровадити дистанційну форму навчання для 

здобувачів освіти 1-11 класів закладів загальної середньої та позашкільної 

освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської 

області з 25.10.2021 року по 29.10.2021 року. 

 

 



2. Керівникам закладів та установ освіти: 

2.1. Вжити заходів щодо забезпечення вакцинації працівників закладів та 

установ освіти Краснокутської селищної ради, з метою забезпечення їх 

стабільної роботи в умовах можливого погіршення епідемічної ситуації; 

2.2. Забезпечити дотримання режиму носіння працівниками закладів та 

установ освіти захисних масок і соціальної дистанції, а також санітарно-

протиепідемічних правил і норм. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник  відділу  освіти                                                             Тетяна КРАЛЯ                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Юрисконсульт групи по господарському 

обслуговуванню відділу (розробник) 

  

         А. ЗАМУРЕЙ 

 

 

 
З наказом від 23.10.2021 №239 ознайомлені: 

 

_______________ Наталія МОМОТ 

_______________ Ольга ЖЕЛНОВА  

_______________ Катерина ПРОВОТОРОВА  

_______________ Юрій ПЕДАН  

_______________ Зоряна КАЗАКОВА  

_______________ Людмила ЦОВМА    

_______________ 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 

 


