
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

___25 серпня 2022_ року             м. Старокостянтинів                         № ___277_________ 

 

 

Про стан підготовки                      

закладів освіти до нового 

2022/2023 навчального року 

 

 

Заслухавши інформацію начальника управління освіти виконавчого 

комітету міської ради Анатолія ПАСІЧНИКА про стан підготовки закладів 

освіти до нового 2022/2023 навчального року, керуючись статтею 32 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 
  

1. Інформацію про підготовку закладів освіти до нового                           

2022/2023 навчального року взяти до відома. 

 

2. Управлінню освіти виконавчого комітету міської ради (Анатолій 

ПАСІЧНИК) до 30 вересня 2022 року:  

 

1) завершити 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) сприяти закладам освіти в організації різних форм навчання; 

 

4) організувати медичне обслуговування учасників освітнього процесу в 

закладах освіти; 

 

5) виплачувати надбавку педагогічним працівникам закладів освіти в 

межах фонду оплати праці; 

 

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

до норм наповнюваності класів; 
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7) забезпечити поділ класів на групи з окремих предметів у межах фонду 

оплати праці; 

 

8) продовжити своєчасне і якісне виконання робіт щодо зміцнення 

матеріально-технічної бази освітніх закладів та облаштування найпростіших 

укриттів. 

 

3. Визначити для закладів освіти громади дистанційну форму організації 

освітнього процесу на 2022/2023 навчальний рік, враховуючи думку та 

пропозиції батьків, безпекову ситуацію в громаді, надійність укриттів у 

закладах (відповідність вимогам). 

 

4. Уповноважити управління освіти виконавчого комітету міської ради 

(Анатолій ПАСІЧНИК) змінювати форму організації освітнього                             

процесу в закладах впродовж навчального року залежно від безпекової                 

ситуації в громаді та облаштування захисної споруди в закладі                           

освіти. 

 

5. Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення виконавчого комітету міської ради (Ігор МИХАЛЕЧКО), 

управлінню освіти виконавчого комітету міської ради (Анатолій ПАСІЧНИК), 

керівникам закладів освіти, рекомендувати відділу поліції № 1 Хмельницького 

районного управління поліції Головного управління поліції в Хмельницькій 

області протягом навчального року в межах повноважень проводити 

відповідні заходи з посилення безпеки: 

 

1) обов’язково перевіряти заклади освіти та прилеглі до них території на 

наявність вибухонебезпечних предметів; 

 

2) забезпечити готовність систем оповіщення, зокрема доступності 

оповіщення для дітей із порушеннями зору та слуху; 

 

3) визначити та позначити шляхи евакуації; 

 

4) обладнати укриття для всіх учасників освітнього процесу; 

 

5) створити запаси води та медикаментів; 

 

6) провести тренування з учасниками освітнього процесу щодо дій у разі 

повітряної тривоги; 

 

7) навчальні заняття за темами здоров’язбереження, надання домедичної 

підготовки тощо; 
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8) за можливості підключити в укриттях мережу «Wi-Fi» для проведення 

занять під час повітряної тривоги.  

 

6. Припинити простій для працівників закладів освіти громади з                         

01 вересня 2022 року. 

 

7. Залучати технічних працівників до робіт з обслуговування 

інфраструктури громади під час військового стану в межах робочого часу, у 

зв’язку із проведенням освітнього  процесу в дистанційному форматі. 

 

8. Управлінню освіти виконавчого комітету міської ради (Анатолій 

ПАСІЧНИК) до 15 вересня 2022 року розробити та затвердити мережу 

закладів освіти громади в межах фонду оплати праці. 

 

9. 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. 

 

 

 

Міський голова                            підпис                               Микола МЕЛЬНИЧУК 


