
 
 
 
 
Про підготовку закладів освіти 
Хмельницької області до нового 
2022/2023 навчального року в умо-
вах воєнного стану 

 
 

Відповідно до законів України “Про правовий режим воєнного стану”, 
“Про місцеві державні адміністрації”, указів Президента України від 24.02.2022 
№ 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, № 68/2022 “Про утво-
рення військових адміністрацій”, постанови Кабінету Міністрів України від 
24.06.2022 № 711 “Про початок навчального року під час дії правового режиму 
воєнного стану в Україні”, на виконання доручення за результатами наради, 
проведеної під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса ШМИГАЛЯ 
07 червня 2022 року щодо підготовки закладів освіти до 2022/2023 навчального 
року, забезпечення проходження ними осінньо-зимового періоду 2022/2023 року, 
створення безпечних умов перебування у закладах освіти дітей, учнів, студентів 
і працівників з урахуванням збройної агресії Російської Федерації: 

1. Створити комісію для організації роботи з обстеження закладів освіти 
щодо готовності до нового 2022/2023 навчального року (далі – Комісія) у складі 
згідно з додатком. 

2. Департаменту освіти, науки, молоді та спорту обласної державної 
адміністрації, районним військовим адміністраціям, рекомендувати органам 
місцевого самоврядування провести роботу з керівниками закладів освіти всіх 
типів та форм власності щодо: 

1) початку у 2022/2023 навчальному році освітнього процесу за очною 
(денною) формою здобуття освіти у будівлях, приміщеннях закладів освіти у 
традиційному або змішаному (очно-дистанційному) форматах за наявності 
позитивного акта оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту 
(готове, обмежено готове) відповідно до додатка 11 до Вимог щодо утримання 
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та експлуатації захисних споруд цивільного захисту або акта оцінки об’єкта 
(будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для 
укриття населення як найпростішого укриття відповідно до додатка 6 до Вимог 
щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд 
цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ 
України від 09.07.2018 № 579 “Про затвердження вимог з питань використання 
та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту”; 

2) проведення комісійних оглядів (оцінок) будівель (споруд, приміщень) 
закладів освіти з метою визначення можливості їх використання як укриття для 
здобувачів освіти і працівників, у тому числі з особливими освітніми потре-
бами, із залученням представників (відділів, секторів) освіти та з питань 
надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення територіальних громад 
та представників головних управлінь ДСНС, Держпродспоживслужби в 
області, складання за результатами оглядів актів згідно з додатком 11 до Вимог 
щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту та 
додатком 6 до Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду 
захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства 
внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 “Про затвердження вимог з 
питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту” і 
забезпечення їх постановки на облік найпростіших укриттів відповідно до 
чинних вимог; 

3) провадження освітнього процесу у традиційному або змішаному фор-
матах у приміщеннях або будівлях закладу освіти тільки в межах розрахункової 
місткості споруд цивільного захисту, що можуть бути використані для укриття 
учасників освітнього процесу у разі включення сигналу “Повітряна тривога” 
або інших відповідних сигналів оповіщення; 

4) забезпечення безумовного переривання освітнього процесу, що здійс-
нюється в будівлі, приміщенні закладу освіти, у разі включення сигналу 
“Повітряна тривога” або інших відповідних сигналів оповіщення; 

5) забезпечення технічної готовності споруд цивільного захисту для 
укриття учасників освітнього процесу, проведення необхідних підготовчих 
робіт з урахуванням законодавства; 

6) інформування батьківської громадськості про створення безпечних 
умов у закладах освіти всіх типів та форм власності для учасників освітнього 
процесу. 

3. Рекомендувати Головному управлінню ДСНС України у Хмельницькій 
області: 

1) за зверненням органів виконавчої влади, органів місцевого самовряду-
вання та керівників закладів освіти забезпечити участь представників місцевих 
підрозділів у проведенні комісійних оглядів; 

2) надавати методичну допомогу щодо приведення в готовність укриттів; 
3) у разі необхідності перевіряти заклади освіти та прилеглі до них 

території на наявність вибухових предметів та пристроїв. 



 3

4. Департаменту освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адмі-
ністрації, районним військовим адміністраціям, рекомендувати органам місце-
вого самоврядування спільно з Головним управлінням ДСНС України у 
Хмельницькій області: 

1) проаналізувати результати планових (позапланових) заходів держав-
ного нагляду та контролю за додержанням (виконанням) вимог законодавства у 
сфері техногенної та пожежної безпеки у закладах освіти за період з 01 січня 
2021 року по 23 лютого 2022 року; 

2) розробити план усунення виявлених порушень та забезпечити здійс-
нення контролю за його виконанням; 

3) забезпечити проведення в усіх закладах освіти занять з питань безпеки 
життєдіяльності, пожежної безпеки, запобігання ризикам, пов’язаним з вибухо-
небезпечними чи підозрілими предметами, та правил поводження з такими 
предметами, практичних тренувань щодо дій у разі оголошення сигналу 
“Повітряна тривога”, загрози виникнення надзвичайної ситуації, пожежі, теро-
ристичного акту; 

4) вжити заходів щодо: 
забезпечення дотримання вимог законодавства з питань пожежної та 

техногенної безпеки у закладах освіти; 
приведення фонду захисних споруд цивільного захисту закладів освіти у 

готовність до використання за призначенням; 
визначення захисних споруд та найпростіших укриттів, що розташовані у 

безпосередній близькості до місця знаходження закладів освіти, та узгодження 
з власниками питання їх використання на постійній основі для укриття учас-
ників освітнього процесу, приведення в готовність до використання за при-
значенням; 

приведення евакуаційних шляхів у відповідність з нормами законо-
давства, встановлення покажчиків руху та табличок біля входу до захисних та 
інших споруд, призначених для укриття учасників освітнього процесу; 

визначення та позначення маршрутів руху від закладів освіти до най-
ближчих споруд цивільного захисту з урахуванням потреб осіб з особливими 
освітніми потребами; 

забезпечення діяльності в захисних спорудах систем водопостачання та 
водовідведення, каналізації, електропостачання, обладнання в них пунктів 
надання медичної допомоги з необхідним інвентарем і медикаментами, підклю-
ченням до Інтернету; 

забезпечення локальними та об’єктовими системами оповіщення з прак-
тичним запуском сигнально-гучномовних пристроїв (сирен), електронних 
інформаційних табло, радіоприймачів та інших технічних засобів, враховуючи 
доступність оповіщення особам з порушенням зору та слуху; 

проведення практичних тренувань щодо дій у разі оголошення сигналу 
“Повітряна тривога”, загрози виникнення надзвичайної ситуації воєнного 
характеру або терористичного акту; 
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забезпечення закладів освіти резервними та автономними джерелами 
енергопостачання. 

5. Про проведену роботу щодо наявності актів обстеження закладів освіти 
на предмет готовності до організації навчання та забезпечення безпеки учас-
ників освітнього процесу поінформувати Департамент освіти, науки, молоді та 
спорту обласної державної адміністрації до 18 серпня 2022 року. 

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


