
 
 
 
 
Про стан підготовки закладів 
освіти Хмельницької області до 
2021/2022 навчального року 

 
 

На підставі статей 6, 22, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, з метою забезпечення належних та безпечних умов для проведення 
освітнього процесу у закладах освіти області, враховуючи інформацію про стан 
підготовки навчальних закладів до 2021/2022 навчального року (додається): 

1. Департаменту освіти, науки, молоді та спорту обласної державної 
адміністрації, районним державним адміністраціям вживати заходів щодо ко-
ординації роботи з дотриманням протиепідеміологічних норм у закладах освіти 
відповідно до вимог постанови Головного державного санітарного лікаря 
України від 23 квітня 2021 року № 4 “Про затвердження протиепідемічних 
заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку із поширенням корона-
вірусної хвороби (СОVІD-19)” (далі – Постанова). 

2. Департаменту освіти, науки, молоді та спорту обласної державної 
адміністрації забезпечити до завершення бюджетного періоду використання 
освітньої субвенції з державного бюджету на придбання шкільних автобусів та 
обладнання для STEM-лабораторій. 

3. Районним державним адміністраціям, Департаменту освіти, науки, 
молоді та спорту обласної державної адміністрації, рекомендувати міським, 
селищним, сільським головам вжити заходів щодо: 

1) створення безпечних умов для організованого початку 2021/2022 нав-
чального року з урахуванням вимог Постанови; 

2) забезпечення з 01 вересня 2021 року безпечного та регулярного підве-
зення учнів та педагогічних працівників до закладів освіти, у тому числі до 
опорних шкіл, з урахуванням протиепідеміологічних заходів; 

3) забезпечення безперебійного водо-, газо- та теплопостачання закладів 
освіти; 
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4) створення умов для організації якісного та здорового харчування учнів 
закладів освіти, належного питного режиму; 

5) приведення приміщень закладів освіти у відповідність до вимог чин-
ного законодавства з питань пожежної безпеки. 

4. Рекомендувати міським, селищним, сільським головам: 
1) до 01 жовтня 2021 року завершити проведення капітальних та поточ-

них ремонтів закладів освіти, підготовку систем теплозабезпечення до роботи в 
осінньо-зимовий період; 

2) при визначенні доріг, що потребують ремонту, пріоритетність надавати 
тим, якими здійснюється підвіз учнів до закладів освіти; 

3) вжити заходів щодо проведення до 01 жовтня 2021 року закупівель 
сучасних меблів, комп’ютерного обладнання для Нової української школи на 
засадах співфінансування. 

5. Виконавцям розпорядження поінформувати Департамент освіти, науки, 
молоді та спорту обласної державної адміністрації про його виконання до 
30 жовтня 2021 року для подальшого узагальнення та інформування обласної 
державної адміністрації до 10 листопада 2021 року. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           Сергій ГАМАЛІЙ 


