
ОБУХIВСЬКА MICЬKA РАДА
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ВИКОНАВЧИЙ KOMITET
}/

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЛЬ ', : , ,,

Вiд ,1 липня 202l року MicTo Обухiв

Про заходи з пiдготовки до органiзованого
початку 202|12022 навчального року в Обухiвськiй
мiськiй територiальнiй громадi

Вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту а cTaTTi 32, пункту 20 частини 4
cTaTTi 42 Закону УкраiЪи кПро мiсцеве самоврядування в УкраiЪi>, законiв
Украiни <Про ocBiTy>>, <Про заг€Lпьну середню ocBiTy>>, <Про дошкiльну
ocBiTy>, <Про охорону дитинства>>, Указу Президента УкраiЪи вИ 30 вересня
2019 року Ns722 <Про Щiлi сталого розвитку Украiни на перiод до 2030
року), вИ 25 травня 2020 року Ns 195 <Про нацiональну стратегiю розбудови
безпечного i здорового освiтнього середовища у новiй украiнськй школi>>,

розпоряджень Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 13 грулня 20|7 року J\Ъ 903-р
<Про затвердження плану заходiв на 20|7-2029 роки iз запровадження
КонцепцiТ реалiзацii державноi полiтики у сферi реформування зага_пьноi
СереДньоТ освiти <<Нова yKpaiHcb5a школа), розпорядження голови КиiЪськоТ
обласноТ державноТ адмiнiстрацii вiд 06.07.2021 J\b 410 кПро заходи з
пiдготовки до органiзованого початку 202112022 навчЕшьного року в
КИiЪСькiй областi> та з метою забезпечення органiзованого початку
2021^12022 навчального року, створення напежних та безпечних умов для
1"rасникiв освiтнього процесу:

1. Затвердити План заходiв з пiдготовки до органiзованого початку
202112022 навчального року в Обухiвськiй мiськiй територiальнiй громадi
(даrri - заходи), що додаеться.

2. Управлiнням та вiддiлам виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ
MicbKoi ради забезпечити безумовне виконання заходiв.

J. Управлiнню освiти виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoT
Ради подавати iнформацiю про хiд виконання заходiв департаменту освiти i
наУки КиiЪськоI обласноi державноi адмiнiстрацiТ до 01 серпня, 01 вересня,
01 жовтня та 01 листопада2021 року.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника мiського голови Шевченко А.В.

мiський голова

Вик: Коломiець о.Г.

о.М. Левченко



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження
Обухiвського мiського голови

вiд/ДQ/.l.аРNэ.Щ

ПЛАН ЗАХОДIВ
з пiдготовки до органiзованого початку

202|12022 навчального року в Обухiвськiй мiськiй територiальнiй громадi

1. Забезпечити пiдготовку закладiв освiти Обухiвськоi MicbKoT
ТериторiальноТ громади до 202112022 навчального року вiдповiдно до КонцепцiТ
Реалiзацii державноТ полiтики у сферi реформування загальноi середньоi освiти
<НОВа УкраiЪська школа)> на перiод до 2029 року, схвzulеноi розпорядженням
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд |4 грудня 20|6 року Jф 988-р, зокрема
ПРОДОВЖИТи робоry над створенням сучасного освiтнього середовища в
закладах заг€Llrьноi середньоi освiти.

Управлiння освiти

2. Продовжити роботу
оптимiзацiсю мережi закладiв

виконавчого KoMlTeTy
ОбухiвськоI MicbKoI ради.

До 31 серпня 202l року.

над удоскон€rленням,
освiти в Обухiвськiй

трансформацiею

1) привести мережу закладiв освiти громади у вiдповiднiсть до вимог
Закону Украiни <Про повну загальну середню ocBiTy>;

2) розширити (у разi п,этреби) мережу класiв (.руп) з iнклюзивним
навчаннlIм та вихованням у закладах освiти;

3) ЗабеЗпечити збереження та розвиток мережi комун€rльних закладiв
позашкiльноi освiти;

4) УЖити заходiв щодо створення умов для здобуття вихованцями, учнями
ПОЗашкiльноТ освiти,у тому числi особами з особливими освiтнiми потребами;

5) СтвОриТи умови для н€tлежного функцiонування iнклюзивно-ресурсних
Центрiв Та укомплектувати Тх штати вiдповiдно до Положення про iнклюзивно-
РеСУРСниЙ центр, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраIни вiд 12
липня 2017 року Jф 545.

Виконавчий KoMiTeT
ОбухiвськоТ MicbKoi ради,
управлiння освiти
виконавчого KoMiTery
ОбухiвськоТ MicbKoT ради.

Що 20 серпня 202l року.



3. Забезпечити неухильне виконаI]FIя постанови Кабiнету MiHicTpiB
УкраТни вiд 13 вересня 2017 року J\lb 684 uПро затверд}кення Порядку ведеtIня
облiку дiтей дошкiльного, шкiльноI,о BiKy та учнiв> та вжити заходiв для
повного охопJIення дiтей i молодi дошкiльного та шкiльного BiKy рiзними
формами навчання.

Управлitllrя ocBiтlt
викоItавчого KoMiTeтy
Обухi вськоi Micb коТ pa,ltlr

у вс,гановлеlli
,}а Kolloila RcTI}olf терм i ll tl

4. Забезпечити неухильне виконання з урахуtsанням llринt_tипiв
бюджетноТ системи УкраТни :

1) постанови Кабiнету N'IiHicTpiB УкраТни Bi71 14 сi.tня 2015 року J\JЪ 6
<Щеякi питання надання освiтньоi субвенцiТ з державноI,о бюлжету мiсцсвим
бюджетам)), зокрема:

- забезпечити дотримання вимоги частиrIи четверl,оТ ста,гтi 77
Бюджетного кодексу Украiни щодо врахування пiд час затвердження
вiдповiдного бrоджет,у у перItIочерговому порядку ltотреби в кош]тах на
оплату праrli праrtiвникiв бюджет[Illх установ вi;rпоrзiдrlо до I]стаI]овлених
законодавством умов оплати праui та розмiру мiнiмальноТ заробiтноТ плати, а
Також на провелення розрахункiв за еIrергоносiТ та кому}jальнi послуги. якi
споживаlоться бюджетни м и установами;

- забезпечити пiд час виконанI{я вiдповiлttих бrолжетiв проl]елеr,IIJя
сВо€часFIоТ та у повI{ому обсязi оплаl-и праrti праrtiвrlикiв бюд>кетних ycTatroв
i розрахуrrкiв за енергоносiТ та комуt-тальнi послуги, якi споживаються
бtоцжетними установами, не допускаючи буль-якоТ заборгованостi з таких
виплат;

- здiйснити у разi виI{икнення заборгованостi iз заробiтноТ плати, it,lttlих
соцiальних виплат i оп.цати енергоLrосiТв ,га комунальIlих посJlуI- комI]лекс
заходiв rцодо погашеFIня заборгованостi iз зазначених виплат;

Управлiння освiти
ви KoIl а вчого ком iTe,lу
Обчх i вськtll пt icbKoT раlllи

Протягом року.

2) постанови Кабiнет,у N,{irricтpiB УкраТни rзi:l l2 лtо,гого 2020 рокуЛГ9 100
<ДI.еякi ПитаIJня надання субвенrliТ з державI-{оl,о бю,,tже-гу мiсl{с-вим бю,,t;ксr,ам
на реалiзацiю програми <Спроможна школа для краIцих результатiв>;



Виконавчий KoMiTeT
Обухiвськоi MicbKoi радио
управлiння освiти
виконавчого KoMiTery
Обухiвськоi MicbKoi ради

До 31 грулня202l року.

3) постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 04 квiтня 2018 року Ns 237
кЩеякi питання надання субвенцii з державного бюджету мiсцевим бюджетам
на забезпечення якiсноi, сучасноi та доступноi загальноТ середньоТ освiти <<Нова

украiЪська школа)>.

Виконавчий KoMiTeT
Обухiвськоi MicbKoT ради,
управлiння освiти
виконавчого KoMiTeTy
ОбухiвськоТ MicbKoi ради

Що 31 серпня 202l року.

5. Ужити дiсвих заходiв для органiзацii навчання учнiв 1-4 класiв закладiв
заг€rльноi середньоТ освiти громади у першу змiну.

Управлiння освiти
виконавчого KoMiTeTy
ОбухiвськоТ MicbKoi ради
керiвники закладiв
загальноТ середньоi освiти.

,. До 31 серп ня 202l року.

6. Провести органiзований набiр учнiв до 1-х класiв та добiр на BaKaHTHi

мiсця учнiв 2-1l класiв вiдповiдно до Порядку зарахування, вiдрахування та
переведення учнiв до державних та комун€t.льних зtiкладiв освiти для здобуття
повноi заг€шьноi середньоТ освiти, затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i
науки Украiни вiд 1б квiтня 2018 року Ns 3б7, зареестрованого в MiHicTepcTBi
юстицii Украiни 05 травня 201'8 року за JФ 564lЗ20|6, а також забезпечити
ефективне комплектування класiв у закладах загапьноТ середньоI освiти
Обухiвськоi MicbKoi територiальноi громади. Про результати проведеноТ роботи
поiнформувати департамент освiти i науки Киiвськоi обласноТ державноi
адмiнiстрацii.

Управлiння освiти
виконавчого KoMiTery
Обухiвськоi MicbKoi ради,



керiвники закладiв
загальноi середньоi освiти.

Що 31 серпня 202l року.

9. Забезпечити безоплатним гарячим харчуванням дiтей-сирiт, дiтей,
позýавлених батькiвського пiклування, дiтей з особливими освiтнiми
потребами, якi навчаються у спецiальних та iнклюзивних класах (групах), дiтей
iз сiмей, якi отримують допомоry вiдповiдно до Закону Украiни <Про державну
соцiальну допомоry малозабезпеченим сiм'ям>, дiтей з числа осiб, визначених у
cTaTTi 10 Закону Украiни <Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантiТ ik соцiального
захисту) та у частинi десятiй cTaTTi 7 Закону УкраIни кПро забезпечення прав i

свобод внутрiшньо перемiщених осiб>>, а також осiб iнших категорiй,
визначених законодавством таlабо рiшенням органу мiсцевого самоврядування.
Розмiстити на вебсайтах мiсцевих органiв управлiння освiтою iнформацiю про
органiзацiю харчування, його BapTicTb, перелiк пiльгових категорiй дiтей, яким
надаеться право на безкоштовне харчування.

Виконавчий KoMiTeT
Обухiвськоi MicbKoi ради,
управлiння освiти
виконавчого KoMlTeTy
Обухiвськоi MicbKoT ради

Що 10 вересня 202l року.

10. Ужити заходiв для забезпечення осiб, якi здобувають повну загапьну
середню ocBiry, проживають у сiльськiй мiсцевостi i потребують пiдвезення до
закладу освiти i у зворотному напрямку.

Виконавчий KoMiTeT
Обухiвськоi MicbKoi радио
управлlння освlти
виконавчого KoMlTeTy
Обухiвськоi мiськоi ради

Що 01 вересня 202l року.

11. Забезпечити дотримання вимог доступностi, згiдно з державними
будiвельними нормами i стандартами, будiвель, споруд,i примiщень закладiв
освiти та iнклюзивно-ресурсних центрiв.

Виконавчий KoMiTeT
Обухiвськоi MicbKoi ради,
управлiння освiти



виконавчого KoMiTeTy
Обухiвськоi MicbKoi ради,
вiддiл капiтального
будiвництва

Протягом року.

12. ЗабеЗпечити проходження обов'язкового медичного огляду
педагогiчними працiвниками та здобувачами освiти Обухiвськоi мiськоi
територiальнот громади вiдповiдно до вимог законодавства Укратни.

Управлiння освiти
виконавчого KoMiTeTy
Обухiвськоi MicbKoi ради

Що 31 серпня 202l року.

13. Вжити (в разi потреби) заходи щодо:
1) пiдготовки примiщень i будiвель закладiв освiти до початку 202112022

навчztльного року, у тому числi необхiднi peMoHTHi роботи;

Виконавчий KoMiTeT
Обухiвськоi MicbKoT ради,
управлiння освiти
виконавчого KoMiTeTy
Обухiвськоi MicbKoi ради,
керiвники закладiв освiти

Що 20 серпня 202l року.

2) проведення ремонтних робiт на харчоблоках закладiв освiти Обухiвськоi
MicbKoi територiальноi громади, оновлення
посуду;

технологiчного обладнання та

Виконавчий KoMiTeT
Обухiвськоi MicbKoT ради,
управлiння освiти
виконавчого KoMiTery
ОбухiвськоI MicbKoi радио
керiвники закладiв освiти

Що 20 серпня 202l року.

3) Пiдготовки закладiв освiти Киiвськоi областi до стабiльноТ роботи в
осiнньо-зимовий перiод 202I12022 навчЕuIьного
стовiдсоткову готовнiсть до опzLлюв€uIьного сезону;

року та забезпечити



Виконавчий KoMiTeT
ОбухiвськоТ MicbKoi ради,
управлiння освiти
виконавчого KoMiTery
ОбухiвськоТ MicbKoi ради,
вiддiл житлово-комунальцого
осподарства, транспорту

виконавчого KoMiTery
Обухiвськоi MicbKoi ради,
керiвники закладiв освiти

Що 20 вересня 202l року.

4) забезпечення проведення перевiрки приладiв облiку тепла i газу
вiдповiдно до нормативно-rтравових aKTiB, завершення встановлення приладiв
дистанцiйного облiку газу.

Управлiння освiти
виконавчого KoMlTeTy
Обухiвськоi MicbKoI ради,
вiддiл житлово-комунального
господарства, транспорту
виконавчого KoMiTeTy
ОбухiвськоТ MicbKol рпдиl
керlвники закладlв освlти

Що 01 жовтня 202| року.

14. Органiзувати та провести серпневi заходи для працiвникiв закладiв
освiти з урахуванням епiдемiологiчноi сиryацii, iз дотриманням вимог
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 09 грудня 2020 року Ns 123б пПро
встановлення карантину та запровадження обмежув€Llrьних гtротиепiдемiчних
заходiв з метою запобiгання поширенню на територiТ Украiни гостроi
респiраторноi хвороби COVID- 1 9, спричиненоТ короЁавiрусом SARS-CoV-2> (зi
змiнами), iнших нормативно-правових aKTiB, прийнятих з метою гrодолання
наслiдкiв гостроi респiраторноТ хвороби COVID-19, спричиненоi
KopoHaBipycoM SARS-CoY-2, а також рiшень КиТвськоТ обласноi KoMicii з питань
техногенно-екологiчноI безпеки та надзвичайних ситуацiй.

Управлiння освiти
виконавчого KoMlTery
ОбухiвськоТ MicbKoT ради

.Що кiнця серпня 202l року.



15. Органiзувати та провести ,Щень знань у закладах освiти Обухiвськоi
MicbKoi територiальноi громади з урахуванням епiдемiологiчноТ ситуацiТ, iз
дотриманням вимог постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 09 грудня 2020
року JЮ 12Зб <Про встановлення карантину та запровадження обмежувzLпьних
протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання поширенню на територii
УкраiЪи гостроi респiраторноi хвороби COVID-I9, спричиненоI KopoHaBipycoM
SARS-CoY-2>> (зi змiнами), iнших нормативно-правових aKTiB, прийнятих з
метою подолання наслiдкiв гостроТ респiраторноТ хвороби COVID-19,
спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoY-2, а також рiшень КиiвськоТ обласноi
KoMiciT з питань техногенно-екологiчноТ безпеки та надзвичайних сиryацiй.

Управлiння освiти
виконавчого KoMiTeTy
Обухiвськоi мiськоi ради

01 вересня 202l року.

Начальник управлiння освiти %r- о.Г. Коломiсць


