
 
 
                                 
 
 
 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВРАДИ 
                             (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)  

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  
                                        Н А К А З 
                          

Від  “_23_” ________11_______ 2009р.                  м. Київ                                  №_211_                      

 
 
Про відновлення навчального 
процесу у навчальних 
закладах  м. Києва 
 

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення», постанови Кабінету Міністрів 
України від 30.10. 2009 № 1152 „Про запобігання поширенню грипу типу 
А/Н1N1/Каліфорнія/04/09/ і гострих респіраторних захворювань серед 
населення”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.11. 2009 № 
1387-р “Про додаткові протиепідемічні заходи”, наказу Міністерства освіти і 
науки України від 20.11.2009 № 1051 «Про відновлення навчального процесу 
у навчальних закладах та установах освіти», розпорядження Київської 
міської державної адміністрації від 23.11.2009 № 1317 «Про відновлення 
занять у навчальних та дитячих дошкільних закладах міста»  
 
                                                   наказую: 
 

1. Начальникам управлінь освіти виконавчих органів районних у м. Києві 
рад (районних у м. Києві державних адміністрацій), керівникам 
дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних 
навчальних закладів незалежно від форми власності і підпорядкування, 
ректору Київського університету імені Бориса Грінченка         
Огнев’юку В.О.: 

 
1.1. Відновити навчальний процес у навчальних закладах міста з 25 

листопада 2009 року. 
 
1.2.  Забезпечити підготовку навчальних закладів міста до відновлення   

роботи, дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного 
режиму. 

 
1.3. Надавати сприяння працівникам органів охорони здоров’я у           

забезпеченні належного контролю за станом здоров’я вихованців           
дошкільних, учнів загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних 
закладів  та студентів  Київського університету імені Бориса Грінченка. 

 



 
1.4.  Посилити санітарно-дезинфікуючий режим у навчальних закладах           

(провітрювання приміщень, вологе прибирання, хлорування тощо). 
 
1.5.  Встановити контроль за температурою води у басейнах навчальних 

закладів.  
 
1.6. Проводити обов’язкову  С-вітамінізацію готових страв у дошкільних  

та загальноосвітніх навчальних закладах та забезпечити вживання 
полівітамінних та імунностимулюючих препаратів дітьми.   

  
1.7.  Обмежити проведення масових заходів, доступ сторонніх осіб до         

дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах. 
 
1.8.    Активізувати санітарно-просвітницьку роботу з питань профілактики    
          грипу та інших респіраторних захворювань. 
 
1.9.  Не допускати до відвідування навчальних закладів дітей, учнів,          

студентів та працівників з ознаками гострих респіраторних           
захворювань. 

 
1.10. Забезпечити дотримання переважно пятиденного режиму навчання та 

відновлення навчального процесу без витребування в дітей та учнів  
дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів додаткових  
довідок.   

 
1.9.    До 21 грудня 2009 року інформувати Головне управління освіти і науки 

про шляхи виконання у повному обсязі навчальних планів та програм 
при організації навчального процесу, враховуючи лист Міністерства 
освіти і науки України від 20.11.2009 № 1/9-800 «Про організацію 
навчального процесу в 2009/2010 навчальному році». 

            
2. Відділу інформаційного забезпечення та міжнародного співробітництва 

(Баглай Ю.Г.), з метою інформування громадськості, розмістити цей 
наказ на сайті Головного управління освіти і науки.  

 
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників 
начальника Головного управління освіти і науки відповідно до 
посадових обов’язків та ректора Київського університету імені Бориса 
Грінченка Огнев‘юка В.О. 

 
 
Заступник голови  Київської міської 
державної адміністрації - 
начальник Головного управління  
освіти і науки                                                                                    В.Журавський 
 
 
 


