
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проєкту рішення Запорізької міської ради 

«Про підтримання електронної петиції щодо відновлення дистанційного 
навчання у закладах загальної середньої освіти м. Запоріжжя», підготовленого 

департаментом освіти і науки Запорізької міської ради 
 

Відповідно до рішення Запорізької міської ради від 30.11.2016 № 101 «Про 

затвердження Положення про електронні петиції» забезпечено розгляд 

електронної петиції № 6405 щодо відновлення дистанційного навчання                         

в закладах загальної середньої освіти м. Запоріжжя. 

Згідно з п. 4 2 Положення про електронні петиції  департаментом освіти                       

і науки Запорізької міської ради було забезпечено розгляд електронної петиції  

№ 6405 щодо відновлення дистанційного навчання в закладах загальної 

середньої освіти м. Запоріжжя, підготовлено та направлено до депутатської 

комісії з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму Запорізької 

міської ради інформацію щодо організації освітнього процесу та визначення 

режиму роботи закладу освіти комунальної форми власності відповідно до 

чинного законодавства. 

За висновком постійної депутатської комісії з питань освіти, науки, 

культури, спорту, молоді та туризму Запорізької міської ради (протокол 

засідання постійної депутатської комісії з питань освіти, науки, культури, 

спорту, молоді та туризму Запорізької міської ради від 13.01.2021 № 2) 

електронну петицію № 6405 щодо відновлення дистанційного навчання                         

в закладах загальної середньої освіти м. Запоріжжя не підтримано.  

Рішення щодо організації освітнього процесу та визначення режиму 

роботи закладу освіти комунальної форми власності приймається його 

керівником на підставі нижченаведених норм законодавства України, а також 

відповідно до потреби громади, відповідно до рішення педагогічної ради 

закладу освіти  з урахуванням результатів аналізу стану захворюваності учнів 

закладу освіти. 

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про освіту» «держава гарантує 

академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію закладів освіти».  

Згідно з вимогами ст. 25 Закону України «Про освіту» «засновник або 

уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність закладу освіти,                

що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом                         

та установчими документами». 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про освіту» керівник закладу освіти 

«здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за 

освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти».  

Згідно з розділами ІІІ-IV ст. 38 Закону України «Про повну загальну 

середню освіту» організація діяльності закладу освіти, освітнього процесу                       

та визначення режиму роботи закладу освіти належать до повноважень                            

і обов’язків керівника закладу освіти.  

Питання щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти 

комунальної форми власності в умовах карантинних обмежень регулюються 

рішеннями Кабінету Міністрів України та постановами Головного державного 



санітарного лікаря України щодо  встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території держави у зв’язку із 

поширенням гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 

СОVID-19.  

 Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 

встановлено з 19 грудня 2020 року  до 28 лютого 2021 року карантин на 

території України, продовживши дію карантину встановленого постановами 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», від 20 травня 2020 р. № 392 «Про 

встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2», від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та 

запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 

поширенням  гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2».  

Додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених 

пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»,  в 

період 00 годин 00 хвилин 8 січня 2021 року до 00 годин 00 хвилин 25 січня 

2021 року на території України забороняється відвідування закладів освіти 

незалежно від форми власності її здобувачами, крім закладів дошкільної освіти 

та спеціальних закладів освіти. 

 Вимоги щодо протиепідемічних заходів у закладах загальної середньої 

освіти на період карантину визначено постановою Головного державного 

санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50 «Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» 

 

 

Директор департаменту освіти  

і науки Запорізької міської ради  С.Ю. Романчук 
 


