
 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

голови обласної державної адміністрації 

 

11.03.2020           № 183 

 

 

Про призупинення освітнього процесу 

в закладах дошкільної, загальної 

середньої освіти усіх типів та форм 

власності, позашкільної, професійної 

(професійно-технічної), фахової 

передвищої освіти та в закладі  

післядипломної педагогічної освіти  

 

Відповідно до статей 6, 13, 22, 39 Закону України « Про місцеві державні 

адміністрації», статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 

«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», 

враховуючи рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайної ситуації від 10 березня 2020 року та з метою 

попередження розповсюдження коронавірусної інфекції (COVID - 19) на 

території області  

 

 

1. Призупинити освітній процес у закладах дошкільної, загальної 

середньої освіти усіх типів та форм власності, позашкільної, професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої освіти та у КЗ «Житомирський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної 

ради з 12 березня по 03 квітня 2020 року.  

 

2. Керівникам органів виконавчої влади, рекомендувати керівникам 

органів місцевого самоврядування, закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти та фахової передвищої освіти та КЗ «Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради: 

 

1) забезпечити виконання профілактичних заходів щодо 

попередження масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої коронавірусом і гострих респіраторних інфекцій; 
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2) передбачити в гуртожитках закладів освіти приміщення для ізоляції 

учнів (студентів) з ознаками захворювання на грип та ГРВІ; 

 

3)  заборонити проведення масових заходів у закладах освіти та в 

приміщеннях гуртожитків. 

 

3. Управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації здійснити 

заходи щодо організації навчання з учнями (студентами) з використанням 

можливостей інтернет-ресурсів та шляхом дистанційного навчання. 

 

4. Управлінню охорони здоров’я обласної державної адміністрації та 

рекомендувати Головному управлінню Держпродспоживслужби в 

Житомирській області проводити інформаційно-просвітницьку роботу щодо 

запобігання поширенню захворювання на коронавірусну інфекцію (COVID -

19). 

 

5. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

обласної державної адміністрації забезпечити оприлюднення цього 

розпорядження в засобах масової інформації . 

 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників 

голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

 

 

Голова адміністрації       Віталій БУНЕЧКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


