
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    26 серпня 2021__ року                     Старокостянтинів                         № __273_ 

 

 

Про стан готовності закладів освіти до 

нового 2021/2022 навчального року 

 

 

На виконання плану роботи виконавчого комітету міської ради на                    

ІІІ квартал 2021 року, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської 

ради від 10 червня 2021 року № 174, заслухавши інформацію начальника 

управління освіти виконавчого комітету міської ради Анатолія ПАСІЧНИКА 

про стан готовності закладів освіти до нового 2021/2022 навчального року, 

відповідно до розпорядження міського голови від 20 серпня 2021 року                     

№ 128/2021-рв «Про відрядження Олександра ДУШЕНКА, Миколи 

МЕЛЬНИЧУКА», керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію про стан готовності закладів освіти до нового 2021/2022 

навчального року взяти до відома. 

 

2. Управлінню освіти виконавчого комітету міської ради (Анатолій 

ПАСІЧНИК): 

1) забезпечити оформлення актів про готовність освітніх закладів до 

нового навчального року; 

2) сприяти закладам освіти в забезпеченні якості освіти на території 

громади, доступності дошкільної, початкової, базової та повної загальної 

середньої, позашкільної освіти; 

3) забезпечити та фінансувати підвезення вихованців, учнів і педагогічних 

працівників до закладів освіти і у зворотному напрямку до 1 липня 2022 року; 

4) сприяти закладам освіти в розробці плану заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу (цькування) учасників освітнього процесу, до 

25 вересня 2021 року; 

5) організувати та фінансувати харчування учасників освітнього процесу 

до 31 травня 2022 року; 
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6) сприяти закладам освіти в організації різних форм навчання (змішана чи 

дистанційна); 

7) організувати медичне обслуговування учасників освітнього процесу в 

закладах освіти; 

8) виплачувати надбавку педагогічним працівникам закладів освіти в 

межах фонду оплати праці; 

9) забезпечити створення з’єднаних класів (класи-комплекти) відповідно 

до норм наповнюваності класів; 

10) забезпечити поділ класів на групи з окремих предметів в межах фонду 

оплати праці; 

11) продовжити своєчасне і якісне виконання робіт щодо зміцнення 

матеріально-технічної бази освітніх закладів. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради, начальника фінансового управління виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради Валентину КАМІНСЬКУ. 

 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради               підпис          Володимир БОГАЧУК 

 

 

 

 

 


