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ГРИЦІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ
виконавчого комітету Грицівської селищної ради 

28.02.2018р.                                                 смт Гриців                                                              №46

Про забезпечення призупинення 
навчально-виховного процесу у 
деяких закладах освіти, які знаходяться
на території Грицівської селищної ради

Керуючись підпунктом 2 пункту «б» частини першої статті 38 Закону України «Про освіту»,
«Про  загальну  середню  освіту»,  «Про  забезпечення  санітарного  та  епідемічного
благополуччя  населення»,  Порядку  організації  та  проведення  санітарно-протиепідемічних
заходів,  спрямованих  на  запобігання  виникненню  і  поширенню  грипу  та  гострих
распіраторних інфекцій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від
06.11.2015р.  №732,  Державних  санітарних  правил  і  норм  влаштування,  утримання
загальноосвітніх  навчальних  закладів  та  організації  навчально-виховного  процесу,
затверджених  постановою  Головного  державного  санітарного  лікаря  України  від
14.08.2001р.  №63,  розглянувши та обговоривши подання керівників  закладів  освіти щодо
високого рівня захворюваності, враховуючи рекомендації працівників медичних закладів, у
зв’язку із зростанням показників захворюваності на грип та гострі распіраторні інфекції та з
метою  попередження  розповсюдження  захворюваності  серед  учнів  загальноосвітніх
навчальних закладів, виконком селищної ради  

В И Р І Ш И В:
1. Призупинити навчально-виховний процес у закладах освіти, які знаходяться на території
Грицівської селищної ради, а саме:
1) у Грицівському ясла-садку (центр розвитку) з 01 березня 2018 року до 11 березня 2018
року
2) у Грицівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів з 28 лютого 2018 року до 11 березня
2018 року
3) у Микулинській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів з 01 березня 2018 року до 04 березня
2018 року
4) у Микулинському ясла-садку з 01 березня 2018 року до 04 березня 2018 року

2.  Керівникам  закладів  освіти  (Старій  Н.В.,  Старому В.П.,  Мельник-Нюнько В.А.,  Булик
М.А.):
1) Забезпечити внесення відповідних змін до плану навчально-виховного процесу,
2)  Розробити  та  здійснити  заходи  щодо  інтенсифікації  навчально-виховного  процесу  у
зв’язку з його тимчасовим призупиненням.
3)  Здійснити  комплекс  заходів  щодо  підтримання  функціонування  топкових,  інженерних
споруд,  мереж,  комунікацій,  дотримання  правил  техніки  безпеки,  економного  та



раціонального  використання  енергоносіїв,  а  також необхідного  температурного  режиму в
приміщеннях підпорядкованих закладів освіти.
4)  Провести  позаплановий  інструктаж  з  безпеки  життєдіяльності  з  учнями  щодо  правил
безпечного  пересування  на  вулицях,  автошляхах та побуті  (дотримання правил пожежної
безпеки,  електробезпеки,  безпеки  дорожнього  руху,  з  питань  профілактики  шлунково-
кишкових  захворювань,  дитячо-транспортного  травматизму,  дотримання  норм виробничої
санітарії,  правил  поведінки  в  громадських  місцях  у  період  поширення  епідемії  грипу,
поводження  з  незнайомими  людьми  та  предметами,  при  користуванні  громадським
транспортом, про небезпеку перебування на поверхнях річок і водоймищ, при  використанні
піротехніки тощо) з реєстрацією у відповідних журналах.
5) Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи з батьками щодо охорони та збереження
здоров’я  дітей  у  побуті,  організації  дозвілля  дітей  у  період   призупинення  навчально-
виховного процесу
6) Провести позапланові інструктажі із сторожами, черговими та операторами котелень про
дотримання правил пожежної  безпеки,  електробезпеки та  донести  до них алгоритм дій  у
випадку надзвичайної ситуації техногенного, природного характеру і пожежної безпеки.
7) Про всі випадки дитячого травматизму з учнями і вихованцями та випадки з надзвичайних
ситуацій  негайно  інформувати  Грицівську  селищну  раду  за  телефоном:  (03840)  34349  та
письмово, не порушуючи встановлених термінів.

3. Головному бухгалтеру Грицівської селищної ради Козак Т.С. оплату працівників закладів
освіти під час припинення навчально-виховного процесу здійснювати відповідно до діючого
законодавства.

4. Керівникам закладів культури та позашкільних закладів (Плахтій В.Є., Грабарчук В.М.,
Руденька  О.Р.,  Любченко  А.Ф.,  Шишко  О.І.,  Сукач  Л.І.,  Шампаніна  П.С.)  забезпечити
обмеження  проведення  масових  заходів  із  залученням  учасників  навчально-виховного
процесу до покращення епідемічної ситуації.

5. Керуючій справами Гарбар І.Ю. забезпечити висвітлення змісту цього на сайті селищної
ради у встановленому порядку.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Ленчук Н.О., заступника селищного
голови

Секретар селищної ради                                                                                  І.Слаба


