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НАКАЗ
19.11.2021 № л/Р. ОД

Про організацію освітнього 
процесу з 22 листопада 2021 року

Відповідно до протоколу № 15 засідання комісії ТЕБ та НС Глухівської 
міської ради від 19.11.2021 року та 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», зважаючи на 100 % вакцинацію педколективу 
НАКАЗУЮ

1. Поновити організацію освітнього процесу за очною формою навчання з 
22 листопада 2021 року, з дотриманням вимог «червоного» рівня епідемічної 
небезпеки згідно 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.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. директора Ганна ГОЛОВКО
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ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
МІСЬКА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
вул. Шевченка 6, м. Глухів, Сумська область, 41400, тел. (05444) 2-50-00, 2-30-67 

E-mail: gvvp_p@ukr.net

ПРОТОКОЛ № 15 
позачергового засідання міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

19 листопада 2021 р. м. Глухів

ГОЛОВУВАВ: міський голова Надія ВАЙЛО

ПРИСУТНІ: члени Глухівської міської комісії з питань техногенно - 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі - міська комісія), запрошені 
керівники підприємств, установ та організацій міста.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
І. Про організацію навчання закладів освіти в умовах «червоної» зони 

епідемічної небезпеки, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території 
Глухівської міської ради. (Васянович Л.Г., Юдіна О.О., Матвієнко М.О.)

СЛУХАЛИ:
Вайло Надія Олексіївна - міський голова

ВИСТУПИЛИ:
Матвієнко Марина Леонідівна, завідувач Глухівським відділенням 

Шосткинського районного відділом ДУ «Сумський обласний центр контролю та 
профілактики хвороб МОЗ України».

Васянович Людмила Григорівна - секретар міської ради.
Юдіна Оксана Олександрівна, начальник відділу освіти Глухівської міської 

ради.
ВИРІШИЛИ:
1) Надати дозвіл на організацію освітнього процесу за очною формою 

навчання з 22 листопада 2021 року для закладів загальної середньої, позашкільної, 
фахової перед вищої, вищої освіти за умов дотримання закладами освіти вимог 
«червоного» рівня епідемічної небезпеки згідно постанови Кабінету Міністрів 
України № 1236 від 09.12.2020 року «Про встановлення карантину та 
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запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» зі змінами.

Термін виконання: на період 
перебування Сумської області в 
«червоній» зоні епідемічної ситуації

Міський голова

Відповідальний секретар міської комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій

Надія ВАЙЛО

Вадим ТКАЧЕНКО


