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НАКАЗ 

 

25 травня 2020 р                                    м. Запоріжжя                                                № 32/1 

 

Про припинення дистанційної 

роботи 
 

Керуючись п.4 постанови КМУ від 20 травня 2020 року № 392 «Про 

встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

та етапів послаблення протиепідемічних заходів», у регіонах, в яких здійснюється 

послаблення протиепідемічних заходів, з 01 червня дозволяється: 

- робота закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів 

(крім проведення групових занять з кількістю учасників більше ніж 10 осіб); 

- відвідування занять в групах не більше ніж 10 осіб в закладах освіти, проведення 

професійно- практичної підготовки та державної кваліфікаційної атестації в закладах 

професійної (професійно- технічної) освіти, підготовчих заходів до практичної 

підготовки на виробництві, лабораторних робіт та тренажерних занять, атестації 

здобувачів вищої освіти та відповідних підготовчих заходів, отримання документів 

про професійну (професійно-технічну) та вищу освіту, участь в освітньому процесі, 

пов’язаному з освітою дорослих, у публічному захисті наукових досягнень у формі 

дисертацій та відповідних підготовчих заходах; 

- тощо 

У зв’язку з цим 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Припинити з 01.06.2020 дистанційну роботу вдома всім працівникам 

закладу позашкільної освіти. 

2. Завідувачу відділом методичним Бондаренко О.Б.: 

2.1. Направити наказ для ознайомлення на електронну пошту керівникам 

структурних підрозділів до 27.05.2020 р. 

2.2. Підготувати до 28.05.2020 наказ про продовження дистанційної роботи 

вдома для працівників, які з поважних причин тимчасово не можуть працювати на 

робочому місці, але можуть і надалі працювати дистанційно. 

3. Керівникам структурних підрозділів до 28.05.2020 р.: 

3.1. Ознайомити з наказом підлеглих працівників, які працюють дистанційно, 

будь-яким можливим способом: електронною поштою, телефоном, за допомогою 

сервісів Вайбер, Телеграм. 



3.2. Повідомити Майбороду Н.М. про працівників, які не можуть працювати 

на робочому місці з поважних причин: перебувають на самоізоляції, оформили листок 

непрацездатності через свою хворобу чи хворобу рідних. 

3.3. Надати список Бондаренко О.Б. працівників, які тимчасово не можуть 

працювати на робочому місці з поважних причин, але можуть і надалі працювати 

дистанційно. 

4. Керівникам гуртків: 

- які працюють на філіях у закладах дошкільної освіти приступити до занять з 

26.05.2020 року (за попередньою згодою адміністрації ЗДО); 

- заповнити журнали планування та обліку відвідування гурткових занять за 

період карантину до 30.05.2020 року та здати їх на перевірку завідувачам відділів. 

5. Педагогічним працівникам закладу скласти план роботи на літній період з 

урахуванням рекомендацій п.4 постанови КМУ від 20 травня 2020 року № 392 «Про 

встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

та етапів послаблення протиепідемічних заходів» до 05.06.2020 року та розмістити 

його на сервері. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                                                           Сергій Богданов 
 

 
 

 

 

Бондаренко О.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

З наказом ознайомлені:  

 

_________________ _________________ _________________ _________________ 
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