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Про організаційні заходи для запобігання 
поширенню коронавірусу СОУЮ-19 в коледжі, 
та продовження канікул

%

Відповідно до ст.29 Закону України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб», Постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 
2020р. №1236 «Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2.

. НАКАЗУЮ:
1. Студентам коледжу продовжити канікули з 11 по 15 січня 2021 року.
2. Продовжити дистанційну форму навчання для здобувачів освіти усіх 

форм навчання ВСП «Новоушицький фаховий коледж Подільського 
державного аграрно-технічного університету» (далі - ВСП «Новоушицький 
фаховий коледж ПДАТУ») з 18.01.2021 р. по 25.01.2021р.

3. Завідувачу відділення Гавловському О.К., головам циклових комісій, 
керівникам структурних підрозділів організувати проведення навчання в 
дистанційному режимі.

4. Заступнику директора з навчальної роботи Олійник Л.В. спільно з 
головами циклових комісій, керівниками структурних підрозділів 
забезпечити безперервність освітнього процесу, в разі погіршення 
епідеміологічної ситуації в Новоушицькій ОТГ, вносити зміни до терміну 
дистанційного навчання здобувачів освіти, стосовно продовження 
дистанційної форми здобуття освіти.

5. Інженеру комп’ютерних систем Шахрею С.Ю. забезпечити 
безперебійну роботу інформаційно-телекомунікаційної мережі в умовах 
зростання інтернет трафіку.

6. Завідувачу відділення Гавловському О.К., головам циклових 
комісій, керівникам структурних підрозділів, методисту відділення 
Вербіцькій Ю.М. здійснити організацію та планування освітнього процесу, 
узгодити робочі навчальні плани та внести зміни до розкладу занять.



7. Упродовж робочого часу, визначеному Правилами внутрішнього 
розпорядку ВСП «Новоушицький фаховий коледж ПДАТУ», працівники 
зобов’язані:
- виконувати обов’язки передбачені контрактами, трудовими договорами, 
посадовими інструкціями;
- відповідати на дзвінки керівництва;
- перевіряти електронну пошту та оперативно відповідати на листи, 
повідомлення тощо.

8. Безпосереднім керівникам структурних підрозділів забезпечити 
дотримання працівниками даного наказу.

9. Припинити відрядження працівників, окрім випадків нагальної 
необхідності.

10. Скасувати засідання робочих, дорадчих органів та органів 
громадського самоврядування ВСП «Новоушицький фаховий коледж 
ПДАТУ» та структурних підрозділів.

11. Заступнику директора з АГР в частині господарської роботи 
Бабаку П.В. провести у ВСП «Новоушицький фаховий коледж ПДАТУ» 
додаткові профілактичні та дезінфекційні заходи щодо запобігання 
поширенню коронавірусу СОУГО-19.

12. Вихователю гуртожитку Михальському І.В., у зв’язку з 
неможливістю забезпечити безпечні епідеміологічні умови масового 
перебування здобувачів освіти в гуртожитку рекомендувати їм тимчасовий 
виїзд з 18.01.2021 р. по 25.01.2021р.

Забезпечити можливість проживання в гуртожитку сиріт, осіб 
позбавлених батьківського піклування, здобувачів освіти з «червоних 
карантинних зон», здобувачів освіти, які проходять практику та здобувачів 
освіти, які поєднують навчання з роботою, відповідно до поданих заяв з 
максимально можливим дотриманням карантинних обмежень та заходів 
безпеки.

13. Головному бухгалтеру Гуцол В.В. звільнити здобувачів освіти, які 
виїжджають з гуртожитку від оплати за проживання за період з 18.01.2021 
р. по 25.01.2021р. Оплату, яка була внесена як аванс зарахувати як оплату 
за наступний період проживання або повернути.

14. Вихователю гуртожитку Михальському І.В. вжити заходів щодо 
безумовного дотримання режиму карантину при розповсюдженні вірусних 
захворювань та виділити місця для ізоляції здобувачів освіти з ознаками 
гострих респіраторних захворювань.

15. Заступнику директора з АГР в частині господарської роботи 
Бабаку П.В., інженеру (енергетику) Норчуку В.В. забезпечити виконання 
комплексу робіт щодо підтримання функціонування інженерних споруд,



мереж, комунікацій, а також необхідного температурного режиму ВСП 
«Новоушицький фаховий коледж ПДАТУ».

16. Виконувати рішення районної та обласної комісій з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

17. Відповідальність за виконання наказу покласти на заступника 
директора з навчальної роботи Олійник Л.В., заступника директора з АГР 
в частині господарської роботи Бабака П.В., заступника директора з АГР в 
частині адміністративної роботи Хрустінського В.Б.

18. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор М.В.Івасик

Проект наказу вносить:

Заступник директора з 
навчально-виховної роботи

Олійник Л.В.

Погоджено:

Юрисконсульт Савчук В.В.


