
Протокол № 4  

селекторної наради керівників закладів освіти Лебединської міської 

територіальної громади 

 від 20.06.2022 року                                                              

  Порядок денний 

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

Лебединської міської територіальної громади та видача документів про 

освіту. 

                                                                      (доп. Вікторія Нечипоренко) 

2. Про уникнення розбіжностей у даних документа про освіту та 

мультимедійному тесті. 

                                                                                    (доп. Тетяна Гримайло) 

3. Про підготовку до нового 2022-2023 навчального року та облаштування 

найпростіших  захисних споруд у закладах освіти Лебединської міської 

територіальної громади. 

                                                                                            (доп. Сергій Яненко) 

4. Про проведення ремонтних робіт у пошкоджених закладах освіти (рухоме 

та нерухоме майно) Лебединської міської територіальної громади. 

         (доп. Тетяна Гримайло) 

 

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

Лебединської міської територіальної громади та видача документів про 

освіту. 

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 відповідно до наказу МОНУ від 

20.05.2022 № 466 «Про деякі питання видачі документів про загальну 

середню освіту в умовах воєнного стану в Україні» дозволяється 

організувати видачу документів про загальну середню освіту та додатків до 

них випускників, які тимчасово проживають (перебувають) в інших регіонах 

України, одному з батьків, інших законних представників або іншим особам 

за довіреністю, посвідченою нотаріально або керівником установи, 

підприємства, організації, органу місцевого самоврядування. Невидані 

документи про освіту випускників закладів освіти зберігаються у відповідних 

закладах освіти упродовж дії воєнного стану та протягом року після його 

завершення, після чого повертаються до Державного підприємства 

«Інфоресурс».  



         Крім того до відома та врахування в роботі був доведений спільний 

наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства закордонних справ 

України від 09.06.2022 № 538/192 «Про затвердження Порядку міжвідомчої 

взаємодії з питань вручення здобувачам освіти, які перебувають за межами 

України, документів про базову середню освіту та повну загальну середню 

освіту, виданих в умовах воєнного стану в Україні». 

 УХВАЛИЛИ: 

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

освіти Лебединської міської територіальної громади та видача документів 

про освіту» взяти до відома.  

  2.Керівників закладів загальної середньої освіти: 

        2.1. Забезпечити видачу випускникам документів про загальну середню 

освіту та додатків до них з урахуванням особливостей воєнного стану. 

        3. Контроль за виконанням пропозицій покласти на провідного 

спеціаліста Вікторію Нечипоренко. 

 

2. Про уникнення розбіжностей у даних документа про освіту та 

мультимедійному тесті.  

По другому питанню слухали т.в.о. начальника Управління освіти, 

молоді та спорту виконавчого комітету Лебединської міської ради Гримайло 

Т.О. 

          Вона звернула увагу керівників закладів загальної середньої освіти на 

те, що у даних документа про повну загальну середню освіту здобувачів 

освіти та даних на мультимедійний тест можуть бути розбіжності і як можна 

їх виправити. 

         УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію «Про уникнення розбіжностей у даних документа про 

освіту та мультимедійному тесті» взяти до відома.  

 

3. Про підготовку до нового 2022-2023 навчального року та 

облаштування найпростіших захисних споруд у закладах освіти 

Лебединської міської територіальної громади. 

По третьому питанню слухали інженера з охорони праці Управління 

освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Лебединської міської ради 

Яненка С.П., який ознайомив присутніх із станом облаштування захисних 

споруд у закладах освіти Лебединської міської територіальної громади. Так 

протирадіаційні укриття (ПРУ) мають Лебединський ЗЗСО І-ІІІ ст. № 7, 

Пристайлівський та Гринцівський ЗЗСО. Всі інші заклади освіти мають 



напівпідвальні, підвальні та заглиблені приміщення, які можна облаштувати 

як найпростіші укриття (виступ додається). 

         УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Керівникам закладів освіти дообладнати найпростіші укриття згідно 

нормативних документів. 

                                                                          До 28.06.2022 року 

3. Комісії Управління освіти, молоді та спорту з залученням фахівців 

ДСНС та будівельного експерта обстежити найпростіші укриття та 

оформити акти. 

                                                                          До 08.07.2022 року 

 

4. Про проведення ремонтних робіт у пошкоджених закладах освіти 

(рухоме та нерухоме майно) Лебединської міської територіальної 

громади. 

  По четвертому питанню слухали т.в.о. начальника Управління освіти, 

молоді та спорту виконавчого комітету Лебединської міської ради, яка 

довела до відома присутніх, що під час бойових дій окупантами завдано 

матеріальних збитків закладам освіти, що належать до комунальної власності 

Лебединської міської ради, а саме у Ворожбянському, Маловисторопському, 

Великовисторопському, Межиріцькому ЗЗСО, Лебединських ЗЗСО № 1 та № 

7, Лебединському центрі позашкільної освіти, Лебединських ЗДО «Калинка» 

та «Чайка» пошкоджені вікна, двері; у Лебединських ЗЗСО № 3 та № 4 

пошкоджені системи опалення,  у Московськобобрицькому, Ворожбянському 

ЗЗСО та управлінні освіти, молоді та спорту пошкоджені шкільні автобуси 

(виступ додається). 

 УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

 

                       

Т.в.о. начальника                                                      Тетяна ГРИМАЙЛО 
 

 


