
 
 
 
 
Про стан підготовки навчальних за-
кладів до нового 2018/2019 навчаль-
ного року та забезпечення їх протипо-
жежної безпеки 

 
 

На підставі статей 6, 22, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, з метою забезпечення належних умов для проведення навчально-
виховного процесу у навчальних закладах області, враховуючи інформацію 
про стан підготовки навчальних закладів до нового 2018/2019 навчального 
року та забезпечення їх протипожежної безпеки (додається): 

1. Районним державним адміністраціям, рекомендувати органам місце-
вого самоврядування: 

1) здійснити заходи щодо оптимізації мережі, створення опорних за-
кладів освіти з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти; 

2) з 01 вересня 2018 року забезпечити безпечне та регулярне підвезення 
учнів та педагогічних працівників до закладів освіти, у тому числі до опорних 
шкіл; 

3) вжити заходів щодо завершення до 01 жовтня 2018 року капітальних 
та поточних ремонтів закладів освіти, підготовки систем теплозабезпечення до 
роботи в осінньо-зимовий період; 

4) при визначенні доріг, що потребують ремонту, розглянути питання 
про надання пріоритету тим, якими здійснюється підвіз учнів до закладів 
освіти; 

5) до 01 вересня 2018 року створити умови для функціонування інклю-
зивно-ресурсних центрів. Сприяти впровадженню інклюзивного навчання для 
осіб з особливими освітніми потребами; 

6) здійснювати моніторинг потреби у кваліфікованих робітниках та 
фахівцях для їх підготовки у закладах професійної (професійно-технічної) та 
вищої освіти області відповідно до вимог ринку праці; 
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7) вжити заходів щодо приведення приміщень закладів освіти у відпо-
відність до вимог Правил пожежної безпеки в Україні; 

8) організувати навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки 
керівників, педагогічних працівників і спеціалістів; 

9) розглянути на засіданнях комісій з питань техногенно-екологічної без-
пеки і надзвичайних ситуацій питання виконання заходів щодо підготовки 
навчальних закладів до нового 2018/2019 навчального року та забезпечення їх 
протипожежної безпеки. 

2. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
1) вживати заходів щодо впорядкування мережі закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, орієнтованих на підготовку робітничих кадрів 
та фахівців відповідно до потреб регіонального ринку праці та створення при 
них навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням; 

2) залучати роботодавців до впровадження дуальної системи навчання в 
закладах професійно-технічної освіти, створення навчально-виробничих дільниць.  

3. Департаменту освіти та науки облдержадміністрації, рекомендувати 
міським (міст обласного значення), сільським, селищним головам, у тому 
числі обраним об’єднаними територіальними громадами, спільно з Головним 
управлінням ДСНС України в області: 

1) з метою попередження виникнення пожеж, контролю за готовністю 
навчальних закладів протягом серпня організувати проведення спільних огля-
дів навчальних закладів обласної комунальної власності до нового 2018/2019 нав-
чального року; 

2) у межах компетенції забезпечити проведення планових (позапла-
нових) перевірок дотримання навчальними закладами вимог законодавства у 
сфері пожежної та техногенної безпеки. 

4. Про виконання розпорядження поінформувати обласну державну 
адміністрацію до 30 жовтня 2018 року. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           В. Лозовий 


