
Протокол № 2  

селекторної наради керівників закладів освіти Лебединської міської 

територіальної громади 

 від 18.04.2022 року                                                              

  Порядок денний 

1. Про закінчення 2021-2022 навчального року у закладах освіти 

Лебединської міської територіальної громади. 

                                                                          (доп. Вікторія Нечипоренко )  

2. Про безпеку життєдіяльності учасників освітнього процесу. 

                                                                                            (доп. Сергій Яненко) 

3. Про закінчення опалювального періоду 2021-2022 року у закладах освіти 

Лебединської міської територіальної громади.                                                                                                              

                                                                        (доп. Сергій Підопригора) 

 

1. Про закінчення 2021-2022 навчального року у закладах освіти 

Лебединської міської територіальної громади. 

По першому питанню слухали провідного спеціаліста Управління 

освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Лебединської міської ради 

Нечипоренко В.А. 

         Вона довела до відома присутніх, що 1 квітня 2022 року Міністр освіти і 

науки Сергій Шкарлет підписав наказ № 290 «Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального 

року», відповідно до якого закладам загальної середньої освіти у межах 

автономії надані відповідні рекомендації. 

 УХВАЛИЛИ: 

1.  Інформацію «Про закінчення 2021-2022 навчального року у закладах 

освіти Лебединської міської територіальної громади» взяти до відома (виступ 

додається). 

2.  Провідному спеціалісту відділу освіти управління освіти, молоді та 

спорту виконавчого комітету Лебединської міської ради Вікторії 

Нечипоренко тримати на неухильному контролі питання отримання 

випускниками закладів загальної середньої освіти свідоцтв про освіту, 

особливо тими, хто покинув територію громади через військове вторгнення 

РФ. 

3.  Вчасно надавати звіти та інформації до Департаменту освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації з вище зазначених питань. 

 

2. Про безпеку життєдіяльності учасників освітнього процесу. 



По другому питанню слухали інженера з охорони праці Управління 

освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Лебединської міської ради 

Яненка С.П. 

          Він довів до відома присутніх, що виконання вимог інструкцій, 

нормативних актів з безпеки життєдіяльності, правил безпечної роботи під 

час освітнього процесу, співпраця з адміністрацією закладу освіти щодо 

створення безпечних умов для навчання є запорукою безпеки (виступ 

додається). 

 УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію «Про безпеку життєдіяльності учасників освітнього 

процесу» взяти до відома. 

2. Тримати проведення роботи з безпеки життєдіяльності на 

постійному контролі. 

      Постійно. 

3. Провести повторний інструктаж про поводження з підозрілими та 

вибухонебезпечними предметами. 

                                                                          До 01 травня 2022 року. 

 

3. Про закінчення опалювального періоду 2021-2022 року у закладах 

освіти Лебединської міської територіальної громади.                                                                                                              

По третьому питанню слухали техніка-теплотехніка Управління освіти, 

молоді та спорту виконавчого комітету Лебединської міської ради 

Підопригору О.С., який ознайомив присутніх із станом закінчення 

опалювального періоду 2021-2022 року. 

         УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. надати акти обстеження теплових господарств, які потребують 

ремонтних робіт. 

         До 31 травня 2022 року. 

 

                        

Т.в.о. начальника                                                      Тетяна ГРИМАЙЛО 
 

 


