
 

 

 

КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВІДДІЛ   ОСВІТИ 

 

НАКАЗ 

   

12.11.2021                                      Краснокутськ                                        № 243 

 

 

Про організаційні заходи для запобігання  

поширенню коронавірусу COVID-19 в закладах  

освіти Краснокутської селищної ради  

Богодухівського району Харківської області 

 

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

Україні», 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), враховуючи протокол комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій Краснокутської селищної ради від 12.11.2021 

року №18, у зв’язку з погіршенням поточної епідемічної ситуації, керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», н а к а з у ю: 

 

1. Керівникам закладів та установ освіти: 

1.1. Освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовувати 

за умови, що не менш як 80 відсотків працівників мають документ, що 

підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або виданий в 

установленому Міністерством охорони: здоров’я порядку документ, що 

підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини від COV1D-19, 

включеної Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених 

для використання в надзвичайних ситуаціях (далі - документ, що підтверджує 

отримання однієї дози вакцини); чи міжнародний, внутрішній сертифікат або 

іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою 

дводозної вакцини (жовті сертифікати) або однією дозою одноденної 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. Забезпечити контроль за виконання наказу Міністерства охорони 

здоров’я України від 04.10.2021 № 2153 «Про затвердження Переліку професій, 

виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим 

профілактичним щепленням» в частині забезпечення проведення працівникам 

обов’язкових профілактичних щеплень проти гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

1.3. Вжити всі можливі невідкладні заходи, спрямовані на збереження 

здоров’я учасників освітнього процесу. 

1.4. Заборонити проведення всіх масових заходів у закладах та установах 

освіти (культурних, спортивних, розважальних та інших). 

2. 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 12.11.2021 №243 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 

_______________ Олена РИБАК 

 


