
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
9<ї С>¥ го м-Київ

Про внесення зміни до наказу 
Міністерства освіти і науки України 
від 16 березня 2020 року № 406

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 
2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2» із 
змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 
2020 року № 239, щодо продовження карантину на всій території України до 
24 квітня 2020 року, на підставі пункту 8 Положення про Міністерство освіти 
і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
16 жовтня 2014 року № 630,

НАКАЗУЮ

1. Унести зміну до абзацу п’ятого пункту 1 наказу Міністерства освіти і 
науки України від 16 березня 2020 року № 406 «Про організаційні заходи для 
запобігання поширенню коронавірусу СОУГО-19», виклавши його в такій 
редакції:

«відтермінування проведення засідань атестаційних комісій до 
завершення строку дії карантину. У випадку неможливості відтермінувати 
проведення засідань атестаційних комісій рекомендуємо проводити засідання 
атестаційних комісій (за можливості) в режимі реального часу через Інтернет 
(відповідно до рекомендацій Уряду, передбачених абзацом другим пункту 
10 постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 року № 211) з 
поданням необхідних матеріалів засобами електронного таУабо поштового 
зв’язку. У випадку ж неможливості проведення засідань атестаційних комісій 
в режимі реального часу через Інтернет рекомендуємо вжити всіх необхідних 
заходів для мінімізації ризиків поширення гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, серед учасників 
відповідних засідань атестаційних комісій;».



2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки 
України від 26 березня 2020 року № 458 «Про внесення зміни до наказу 
Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 року № 406».

3. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та 
інформаційних технологій (Єрко І.) в установленому порядку зробити відмітку 
у справах архіву.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т. в. о. Міністра Любомира МАНДЗІИ


