
Протокол № 5  

селекторної наради керівників закладів освіти Лебединської міської 

територіальної громади 

 від 20.07.2022 року                                                              

  Порядок денний 

1. Про реалізацію заходів, спрямованих на забезпечення готовності до нового 

навчального року, зокрема приведення фонду захисних споруд цивільного 

захисту закладів освіти у готовність до використання за призначенням. 

                                                                            (доп. Тетяна Гримайло) 

2. Про виконання протокольного доручення за результатами онлайн-наради 

при заступникові голови Сумської обласної державної адміністрації-

керівника обласної військової адміністрації від 13 липня 2022 року. 

                                                                                    (доп. Тетяна Гримайло) 

3. Про методичні рекомендації щодо початку нового 2022-2023навчального 

року. 

                                                                                            (доп. Любов Влезько) 

 

1. Про реалізацію заходів, спрямованих на забезпечення готовності до 

нового навчального року, зокрема приведення фонду захисних споруд 

цивільного захисту закладів освіти у готовність до використання за 

призначенням. 

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

молоді та спорту виконавчого комітету Лебединської міської ради Гримайло 

Т.О. 

         Вона довела до відома присутніх, що заклад освіти здійснює 

навчальний процес при умові наявності захисної споруди, вимоги до якої 

визначені в Кодексі ЦЗ, постанови КМУ від 10.03.2017 року № 138, наказу 

МВС від 09.07.2018 року № 579 та комісійно визнані такими, що придатні до 

використання за призначенням в особливий період та обладнані всім 

необхідним.  

         Крім того до відома та виконання були доведені недоліки, виявлені при 

перевірки захисних споруд освітніх закладів, алгоритм дій вчителя за 

сигналом «Повітряна тривога» та алгоритм дій для закладів освіти щодо 

організації укриття дітей в захисних спорудах (виступ додається).  

 УХВАЛИЛИ: 

1.  Інформацію «Про реалізацію заходів, спрямованих на забезпечення 

готовності до нового навчального року, зокрема приведення фонду захисних 

споруд цивільного захисту закладів освіти у готовність до використання за 

призначенням» взяти до відома.  



  2.Керівників закладів  освіти: 

        2.1. Усунути недоліки, що виявлені комісією при обстеженні захисних 

споруд. 

 До 08.08.2022 року 

2.2. Обов’язково та точно дотримуватись алгоритму дій для закладів 

освіти щодо організації укриття дітей в захисних спорудах. 

2.3. Провести в закладах освіти практичне заняття з евакуації при 

отриманні сигналу «Повітряна тривога».  

 

2. Про виконання протокольного доручення за результатами онлайн-

наради при заступникові голови Сумської обласної державної 

адміністрації-керівника обласної військової адміністрації від 13 липня 

2022 року. 

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

молоді та спорту виконавчого комітету Лебединської міської ради Гримайло 

Т.О., яка ознайомила присутніх із заходами щодо організованого проведення 

національного мультипредметного тесту у 2022 році. 

         УХВАЛИЛИ: 

1. Ужити заходів щодо забезпечення безперебійного електроживлення 

закладу освіти, де розташований тимчасовий екзаменаційний центр, під 

час проведення національного мультипредметного тесту; у разі 

необхідності вирішити питання щодо забезпечення альтернативними 

приладами постачання електроенергії. 

                                                          22.07.2022 року - 03.10.2022 року 

2. Організувати безпечне розміщення батьків (супроводжуючих) 

учасників національного мультипредметного тесту. 

                                                          22.07.2022 року - 16.09.2022 року 

3. Організувати інформування батьків (супроводжуючих) учасників 

національного мультипредметного тесту щодо місця розташування 

найближчої до тимчасового екзаменаційного центру захисної споруди 

цивільного захисту.  

 22.07.2022 року - 16.09.2022 року  

 

3. Про методичні рекомендації щодо початку нового 2022-2023 

навчального року. 

По третьому питанню слухали спеціаліста Управління освіти, молоді та 

спорту виконавчого комітету Лебединської міської ради Влезько Л.М., яка 

довела до відома присутніх що відповідно до Положення про організацію 

роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього 



процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 23.01.2018 за № 100/31552 (далі-Положення), керівник 

закладу є відповідальним за створення безпечних умов освітнього процесу та 

не дозволяє проведення освітнього процесу за наявності шкідливих та 

небезпечних умов (виступ додається). 

         УХВАЛИЛИ: 

       1. Інформацію прийняти до відома. 

       2. Перевірку готовності закладів освіти до нового навчального року 

провести згідно графіка. 

       3. Акт прийому готовності закладу освіти надати до Управління освіти, 

молоді та спорту виконавчого комітету Лебединської міської ради в термін 

до 15 серпня 2022 року. 

 

                       

Т.в.о. начальника                                                      Тетяна ГРИМАЙЛО 
 

 


