
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я    

від 19.01.2021 року                      смт Воскресенське                            №  17-р

«Про  тимчасове  призупинення
освітнього  процесу  в  закладах
дошкільної освіти села Михайло-
Ларине,  селища  Грейгове,  сіл
Червоне  та  Степове
Воскресенської селищної ради»

Відповідно  до  пункту  20  частини  4  статті  42  Закону  України  «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  згідно  зі статтею  40  Закону  України
“Про забезпечення санітарного  та  епідемічного благополуччя населення», у
зв’язку  з  порушенням  температурного  режиму  в  приміщеннях  закладів
дошкільної  освіти села Михайло-Ларине, селища Грейгове,  сіл Червоне та
Степове, 

З О Б О В ’Я З У Ю: 

1. Призупинити тимчасово освітній процес у  закладах дошкільної
освіти села  Михайло-Ларине,  селища Грейгове,  сіл  Червоне та  Степове,  а
саме:

- в  ЗДО «Джерельце»  села  Михайло-Ларине, в  яслах-садку  «Веселка»
селища  Грейгове,  ЗДО  («Зіронька»)  села  Червоне,  ЗДО  «Ягідка»  села
Степове  з  19  січня  2021  року  до  встановлення  температурного  режиму
відповідно до санітарних вимог.

2.Завідуючим закладами дошкільної освіти:
села Михайло-Ларине (ЗДО «Джерельце») - Надії ЧЕРНЮК,
селища Грейгове (ясла-садок  «Веселка») - Валентині ВІННИЦЬКІЙ,
села Червоне ЗДО («Зіронька») - Наталії ШТЕФАН, 
села Степове (ЗДО «Ягідка») - Ксенії ШАВКУТЕНКО:

-  Забезпечити  проведення  інформаційної  роботи  з  батьками  дітей  щодо
причин припинення та строків відновлення освітнього процесу.

- Забезпечити виконання педагогічними працівниками закладів інших видів
робіт (організаційно-педагогічної, методичної тощо).

3.  Начальнику  відділу  освіти,  культури,  молоді  та  спорту
Воскресенської   селищної  ради  Ярославу  ШАЛАНИЧУ  забезпечити
виконання даного розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Селищний голова                                           Олександр ШАПОВАЛОВ   



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

до розпорядження від 19 січня 2021 року № 17-р

«Про тимчасове призупинення освітнього процесу в закладах
дошкільної освіти села Михайло-Ларине, селища Грейгове, сіл Червоне

та Степове  Воскресенської селищної ради»

Заступник селищного голови з питань
 діяльності виконавчих органів ради Юрій ЯСЬКІВ 

Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету селищної ради Людмила МАНЖУЛА 

Начальник юридичного відділу                                     Олена САКУН

Начальник відділу  освіти, культури, 
молоді та спорту Ярослав ШАЛАНИЧ
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