
 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

 

  НАКАЗ  
 

20.07.2022 р.                              №60 

               с. Віта-Поштова                                                                                     
 

Про заходи з підготовки  

до організованого початку  

2022/2023 навчального року 

в закладах освіти Гатненської сільської ради 
 

На виконання розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 

26.05.2022 р. №274 «Про підготовку закладів освіти Київської області до організованого 

початку 2022/2023 навчального року», рішення колегії Київської обласної державної 

адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) від 02 червня 2022 року, Наказу 

Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації №39В від 02 

червня 2022 р. «Про заходи з підготовки до організованого початку 2022-2023 навчального 

року»,  відповідно до Положення про Департамент освіти і науки Київської обласної 

державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови КОДА від 21 червня 2018 

року № 367 (зі змінами)  з метою забезпечення організованого початку 2022/2023 

навчального року та з метою підготовки узагальнених даних для подальшого 

інформування департаменту освіти і науки Київської обласної військової адміністрації про 

хід виконання заходів з підготовки закладів освіти Київської області до організованого 

початку 2022/2023 навчального року   

 

НАКАЗУЮ: 
1.Директорам ЗЗСО та ЗДО Гатненської сільської ради: 

 1.1. Прозвітувати про розробку комплексу заходів щодо приведення у відповідність 

до законодавства України укриттів, бомбосховищ та інших захисних споруд закладів 

освіти.  

до 10.08.2022 

1.2. Забезпечити якісну підготовку закладів освіти до організованого початку 

2022/2023 навчального року    

до 10.08.2022 

1.3. Здійснювати підготовку навчально-матеріальної бази закладів освіти до 

здійснення освітнього процесу в новому навчальному році. 

до 20.08.2022   

 

1.4. Ужити заходів для забезпечення учнів закладів освіти підручниками. 

до 20.08.2022   

 

1.5. Забезпечити проведення організованого набору учнів до 1-х класів та добір на 

вакантні місця учнів 2-11 класів відповідно до Порядку зарахування, відрахування та 

переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної 

загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

16 квітня 2018 року № 367, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 

року за №564/32016, з урахуванням наказу Міністерства освіти і науки України від 13 



травня 2022 року № 438 «Про деякі питання зарахування до закладів загальної середньої 

освіти в умовах воєнного стану в Україні». 

до 20.08.2022   

 

1.6. Забезпечити формування ефективної мережі класів, що відповідає чинному 

законодавству України. 

до 20.08.2022   

 

1.7. Сприяти розширенню (у разі потреби) мережі класів (груп) з інклюзивним 

навчанням та вихованням у закладах освіти. 

до 20.08.2022   

1.8. Проведення в закладах освіти інформаційно-презентаційної та культурно-

освітньої роботи з питань патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. 

до 20.08.2022  

1.9. Забезпечення неухильного виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

13 вересня 2017 року № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей 

дошкільного, шкільного віку та учнів» (зі змінами) та вжиття заходів для повного 

охоплення дітей дошкільного та шкільного віку різними формами навчання. 

до 20.08.2022 

1.10. Ужити заходів для створення безпечних умов для учасників освітнього процесу, 

з урахуванням правового режиму воєнного стану, забезпечивши дотримання правил 

пожежної безпеки, електробезпеки та виконання приписів підрозділів Державної служби з 

надзвичайних ситуацій України. 

до 20.08.2022  

1.11. Забезпечити проходження медичного огляду педагогічними працівниками, 

учнями та вихованцями закладів освіти області відповідно до вимог чинного законодавства 

України. 

до 20.08.2022 

1.12. Ужиття заходів для підвезення дітей, у тому числі із забезпеченням доступності 

відповідного транспорту для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають повну 

загальну середню освіту.   

до 20.08.2022 

1.13. Провести заходи з підготовки/реконструкції приміщень і будівель закладів 

освіти до початку 2022/2023 навчального року, в тому числі, проведення необхідних 

ремонтних робіт. 

до 20.08.2022; 

1.14. Забезпечити проведення ремонтних робіт на харчоблоках та в їдальнях закладів 

загальної середньої освіти.    

до 20.08.2022 

1.15. Забезпечити виконання вимог законодавства в частині забезпечення 

безоплатним гарячим харчуванням дітей пільгових категорій, а також осіб інших 

категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу місцевого самоврядування; 

розмістити на веб-сайтах органів місцевого самоврядування інформацію про організацію 

харчування, його вартість, перелік пільгових категорій дітей, яким надається право на 

безкоштовне харчування 

до 05.09.2022 

2. Просимо надавати інформацію відповідно до пунктів наказу. 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Начальник управління     Людмила ОЛІЙНИК  

 
Виконавець: Колісник Надія 

 (095) 913-67-48 


