
Протокол № 3 

селекторної наради керівників закладів освіти Лебединської міської 

територіальної громади 

 від 31.05.2022 року                                                              

  Порядок денний 

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

Лебединської міської територіальної громади. 

                                                                      (доп. Вікторія Нечипоренко) 

2. Про відпустки працівників закладів освіти у період військового стану.                                                                                                              

                                                                                      (доп. Ірина Ленда) 

3. Про облаштування захисних споруд у закладах освіти Лебединської 

міської територіальної громади. 

                                                                                            (доп. Тетяна Гримайло) 

4. Про проходження періоду підготовки закладів освіти Лебединської міської 

територіальної громади до нового опалювального періоду. 

 (доп. Олексій 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 відповідно до наказу МОНУ від 

01.04.2022 № 290 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо 

окремих питань завершення 2021/2022 навчального року», наказу управління 

ОМС від 05.04.2022 № 58-ОД «Про порядок закінчення 2021/2022 

навчального року та проведення підсумкового оцінювання учнів закладів 

освіти Лебединської міської територіальної громади», кожен заклад нашої 

громади визначився самостійно з датою закінчення навчального року згідно 

із затвердженою на початку року структурою навчального року. Отже, 

навчальний рік у наших закладах закінчується в термін з 7 по 10 червня 

(виступ додається). 

 УХВАЛИЛИ: 

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

освіти Лебединської міської територіальної громади» взяти до відома.  

2. Керівників закладів загальної середньої освіти: 

2.1. Взяти під особистий контроль питання організованого закінчення 

2021/2022 навчального року. 

2.2. Забезпечити виконання освітніх програм, навчального плану за 



рахунок ущільнення навчального матеріалу, організації самостійної 

навчальної діяльності учнів, додаткових консультацій за допомогою 

технологій дистанційного навчання. 

2.3. Забезпечити видачу випускникам документів про загальну 

середню освіту та додатків до них з урахуванням особливостей 

воєнного стану. 

2.4. Організувати прийом документів, необхідних для зарахування до 

10 – х класів згідно чинного законодавства. 

2.5. Підготувати облік дітей шкільного і дошкільного віку (основний і 

додатковий (ВПО) до 1 вересня 2022 року. 

2.6. Зарахування до 1 – х класів здійснювати згідно чинного 

законодавства до 1 червня 2022 року. 

2.7. Рекомендовано не проводити масові заходи із залученням 

учасників освітнього процесу, у тому числі Свята останнього дзвоника 

та випускні вечори. 

3. Контроль за виконанням пропозицій покласти на провідного 

спеціаліста Вікторію Нечипоренко. 

 

2. Про відпустки працівників закладів освіти у період військового стану.                                                                                                              

По другому питанню слухали спеціаліста Управління освіти, молоді та 

спорту виконавчого комітету Лебединської міської ради Ленду І.К. 

          Вона довела до відома присутніх, що відповідно до Закону України 

«Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» тривалість 

основної щорічної відпустки становить 24 календарних дні, невикористана 

частина відпустки буде надана після завершення дії воєнного стану (виступ 

додається). 

         УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію «Про відпустки працівників закладів освіти у період 

військового стану» взяти до відома.  

 

3. Про облаштування захисних споруд у закладах освіти Лебединської 

міської територіальної громади. 

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

молоді та спорту виконавчого комітету Лебединської міської ради Гримайло 

Т.О., яка ознайомила присутніх із станом облаштування захисних споруд у 

закладах освіти Лебединської міської територіальної громади (виступ 

додається). 

         УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Керівникам закладів освіти: 



1.1. Забезпечити дотримання безпечних умов у закладах освіти. 

                                                                                                   Постійно. 

1.2. Провести підготовку найпростіших укриттів у закладах освіти 

громади відповідно до наказу МВС України № 579 від 09.07.2018 «Про 

затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд 

цивільного захисту». 

                                                                                  До 01.07.2022 року. 

1.3. Забезпечити облаштування та використання найпростіших 

укриттів, заглиблених приміщень, підвалів та погребів, які можна 

використовувати як найпростіші укриття. 

     До 01.07.2022 року. 

 

4. Про  підготовку закладів освіти Лебединської міської територіальної 

громади до нового опалювального періоду. 

  По четвертому питанню слухали техніка-теплотехніка Управління 

освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Лебединської міської ради 

Підопригору О.С., який звернув увагу керівників що при проходженні 

періоду підготовки до нового опалювального періоду 2022-2023 року в 

закладах освіти необхідно розробити і ввести в дію плани організаційно-

технічних заходів по підготовці до нового опалювального періоду та 

створити і видати накази про призначення відповідальної особи за теплове 

господарство і комісії з перевірки стану готовності теплового господарства 

до нового опалювального періоду 2022-2023 року. 

 УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Керівникам закладів забезпечити явку відповідальних осіб за ТГ в 

УОМС з 06.06.2022 р. по 17.06.2022 р. з розробленими і введеними в дію 

відповідними документами та виробничими питаннями, пов’язаними з 

проходженням періоду підготовки до нового опалювального періоду 2022-

2023 року. 

 

                       

Т.в.о. начальника                                                      Тетяна ГРИМАЙЛО 
 

 


