
    
УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ     

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 

 
“ 10 ” червня 2021 р.                                                                 № 186  

 

 

 

Про підготовку закладів освіти  

області до нового 2021/2022 н.р. 

та роботи в осінньо-зимовий період  
 
 

На виконання розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації 
від  03.06.2021 № 634-р «Про підготовку закладів освіти області до нового 
2021/2022 навчального року та опалювального сезону» та з метою якісної та 

своєчасної підготовки закладів освіти області до нового 2021/2022 навчального 
року та осінньо-зимового періоду 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Керівникам місцевих органів управління освітою територіальних 

громад області, директорам закладів освіти, що фінансуються з обласного 

бюджету: 
1.1. Розробити, затвердити до 25.06.2021 та забезпечити реалізацію 

комплексних заходів  із підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти до 

початку нового 2021/2022 навчального року, належного та безперебійного їх 

функціонування в осінньо-зимовий період та передбачити заходи з оснащення 

інвентарем спортивних залів, майданчиків, тирів у закладах освіти. 

1.2. При підготовці закладів освіти до нового навчального року та 

опалювального періоду керуватись Інструктивно-методичними матеріалами щодо  

порядку підготовки закладу освіти до нового навчального року та опалювального 

сезону з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

(лист Міністерства освіти і науки України від 29.07.2020  № 1/9-406) та вимогами 

Санітарних регламентів для закладів  дошкільної та загальної середньої освіти.  

1.3. Продовжити роботу щодо приведення мережі закладів освіти до 

реальних потреб громад та забезпечити комплектацію мережі класів закладів 

загальної середньої освіти з урахуванням показника розрахункової 



наповнюваності класів для визначення обсягу освітньої субвенції відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017  № 1088 «Про затвердження 

формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами». 

1.4. Забезпечити виконання розпорядження Чернівецької обласної 

державної адміністрації від 11.02.2021 № 144-р «Про проведення в області заходів 

щодо забезпечення дітей дошкільною освітою» 

1.5. Організувати постійний контроль за закладами освіти області, де  

виявлені ознаки аварійності, та підтвердити аварійний стан приміщень 

висновками спеціалізованих організацій. 

1.6. Спрямувати кошти загального і спеціального фондів місцевих 

бюджетів на проведення капітальних і поточних ремонтів будівель та приміщень 

освітнього призначення, відомчого господарства, енергетичного обладнання, 

систем протипожежного захисту, зовнішніх інженерних мереж. Виконати 

заплановані ремонтні роботи до 20.08.2021. 

1.7. Забезпечити суворий контроль за споживанням паливно-енергетичних 

ресурсів. Взяти під особистий контроль стан розрахунків за спожиті енергоносії 

(водо-, тепло-,  електро-, газопостачання), забезпечити повну поточну оплату та 

недопущення заборгованості. 

1.8. Забезпечити підготовку теплових господарств закладів освіти до 

опалювального сезону  2021/2022 років відповідно до вимог Правил підготовки 

теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом 

Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-

комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378 і  зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за    № 1310/16001. 

1.9. До 25.09.2021 завершити заплановані технічні заходи з підготовки 

шкільних котелень, теплових мереж до роботи в осінньо-зимовий період, сприяти 

забезпеченню закладів освіти резервним джерелом електроживлення на випадок 

відключення зазначених об’єктів від енергопостачання або в разі виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

1.10.  Провести до 25.09.2021 спільно з представником інспекції 

Держенергонагляду  у  Чернівецькій області комісійну перевірку готовності 

теплових господарств закладів освіти до роботи в опалювальний період 2020/2021 

років із отриманням відповідних актів. 

 1.11. Продовжити реалізацію енергозберігаючих заходів із застосуванням 

прогресивних теплозберігаючих конструкцій і матеріалів, встановлення приладів 

обліку споживання природного газу, теплової енергії, води та електроенергії. 

1.12. Забезпечити закупівлю установами освіти якісного твердого палива на 

опалювальний сезон 2021/2022 років відповідно до кошторисних призначень. 

1.13. Своєчасно укладати  договори з енергопостачальними підприємствами 

на споживання теплової енергії від централізованих мереж та природного газу для 

відомчих котелень. 

          1.14. Взяти під особистий контроль стан проведення будівельних робіт на 

об’єктах освіти, які плануються ввести в експлуатацію у 2021 році. 

         1.15. Вжити заходів щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти 

осіб, які потребують корекції фізичного розвитку (обладнання пандусів, ліфтів 

або підйомників, туалетних кімнат тощо), відповідно до норм ДБН В 2.2-40:2018 

«Інклюзивність будівель і споруд» згідно із затвердженими дорожніми картами. 



1.16. Посилити контроль за виконанням вимог нормативно-правових актів з 

безпеки життєдіяльності та охорони праці в закладах освіти області, забезпечити 

упродовж 2021/2022 навчального року безпечні і нешкідливі умови праці, 

навчання. 

1.17. Провести до 20.08.2021 випробування спортивного та ігрового 

обладнання на міцність кріплення й надійність експлуатації. 

1.18. Забезпечити заклади освіти засобами пожежогасіння, автоматичною 

системою протипожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу тощо та 

виконання заходів протипожежної і техногенної безпеки у закладах освіти  

області, виконання приписів Головного управління ДСНС України у Чернівецькій 

області. 

1.19. Провести до 20.08.2021 обстеження протипожежного стану всіх 

будівель, перевірити роботу автоматичних систем протипожежного захисту, 

справність технічних засобів пожежогасіння та до 01.09.2021 стовідсотково 

укомплектувати заклади освіти  первинними засобами пожежогасіння. 

1.20. Переглянути та затвердити до 01.09.2021 з відповідними службами 

схеми маршрутів руху шкільних автобусів. 

          1.21. Тримати на контролі та вирішувати в оперативному порядку питання 

підвезення учнів та педагогічних працівників сільської місцевості до місць 

навчання та роботи, упродовж 2021/2022 навчального року. 

         1.22. До 31.12.2021 освоїти у повному обсязі кошти відповідно до  чинних  

постанов Кабінету Міністрів України  щодо покращення матеріально-технічної 

бази закладів освіти. 

         1.23. Забезпечити контроль за організацією повноцінного, безпечного і 

якісного харчування дітей, виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

24.03.2021 № 305  «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у 

закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», регіонального 

плану заходів «Дітям Буковини – здорове харчування»,  впровадження принципів 

системи аналізу небезпечних  факторів та контролю у критичних точках (НАССР) 

у закладах освіти. 

           1.24. Вжити заходів щодо забезпечення харчоблоків закладів освіти 

холодильним, технологічним обладнанням, столовим та кухонним посудом, 

миючими та дезінфікуючими засобами до 20.08.2021. 

          1.25. Під час підготовки закладів освіти до нового навчального року 

дотримуватися вимог постанови Головного державного санітарного лікаря 

України від 23.04.2021 № 4 «Про затвердження протиепідемічних заходів у 

закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної  

хвороби (COVID-19)» . 

          1.26. Провести звітування керівників закладів освіти про виконану за 

попередній навчальний рік роботу на зборах педагогічних колективів за участю 

представників батьківських комітетів, піклувальних рад закладів освіти до                     

30.06.2021.  

          1.27.  Розглянути на засіданнях колегій та тематичних нарадах питання про 

стан готовності закладів освіти до роботи у новому навчальному році та осінньо-

зимовому періоді до 20.08.2021. 

          1.28. Надавати Департаменту освіти і науки аналітичну довідку про  стан 

підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів  до початку нового 



навчального року та опалювального сезону в термін до 20.08.2021 та до 

24.09.2021 на електронну адресу analitykcv@ukr.net  з позначкою «Підготовка до 

нового навчального року». 

          2. Керівникам органів управління освітою: 

 2.1. Герцаївської, Вашківецької, Недобоївської територіальних громад та м. 

Чернівці  провести роботи щодо облаштування внутрішніх вбиралень у окремих 

закладах освіти до 20.12.2021. 
       2.2. Сучевенської, Кам’янецької, Тарашанської, Путильської територіальних 

громад провести роботи щодо облаштування внутрішніх вбиралень в окремих 

корпусах закладів освіти до 20.12.2021. 

    3.  Затвердити: 

 3.1.  Склад комісії з перевірки готовності закладів інтернатного типу, 

позашкільних закладів комунальної власності Чернівецької обласної ради, 

закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти І-ІІ рівнів 

акредитації, що фінансуються з обласного бюджету, до нового навчального року 

та роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років, що додається. 

 3.2. Пам’ятку перевірки стану готовності закладів освіти до роботи в новому 

2021/2022 н.р. та в осінньо-зимовий період, що додається.. 

         4. Комісії з перевірки готовності  закладів освіти, що фінансуються з 

обласного бюджету, з 17.08.2021 - 10.09.2021 здійснити об'їзд шкіл - інтернатів, 

позашкільних та професійних (професійно-технічних)  закладів освіти, що 

фінансуються з обласного бюджету, з метою вивчення стану підготовки 

матеріально-технічної бази до нового навчального року та опалювального сезону. 

   5. КУ «Навчально-методичний центр якості освіти та координації 

господарської діяльності навчальних закладів області» (Прінько С.І.): 
 5.1. До 31.08.2021, 15.10.2021  забезпечити контроль за станом виконання 

робіт із підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти обласного 

підпорядкування до  нового навчального року й роботи в осінньо-зимовий період 

2021-2022 років . 

5.2. Тримати на постійному контролі стан проходження опалювального 

сезону 2021-2022 років у закладах освіти  області.  

    6. Наказ розмістити на інформаційних сайтах Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації та КУ « навчально-методичний центр якості 

освіти та координації господарської діяльності навчальних закладів області». 

      7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора –

начальника управління ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації Періус Н.В. 

 

Директор Департаменту                                                              Людвига ЦУРКАН                                    
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                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                       наказ Департаменту освіти і науки 
                                            облдержадміністрації    

                             
.                                                            10.06.2021  № 186  

 

Склад комісії 

 з перевірки підготовки закладів освіти обласного підпорядкування до 

нового 2021/2022 н.р. роботи в осінньо-зимовий період  
 

ГРИНЮК 

Оксана Іванівна 

заступник директора Департаменту-  

начальник управління освіти та цифрової 

трансформації 

ПЕРІУС  

Надія Василівна 

заступник директора Департаменту-начальник 

управління ресурсного забезпечення 

БУРЧЕНКО  

Лілія Іванівна 

начальник  відділу професійної освіти та 

ліцензування       Департаменту 

ВАСИЛЬЧУК 

Марина  Григорівна 

начальник  відділу інклюзивної та 

позашкільної освіти Департаменту  

ПРІНЬКО 

Світлана Іванівна 

 директор  КУ «Навчально-методичний центр 

якості освіти та координації господарської 

діяльності навчальних закладів області» 

ВОВК 

Андрій Миколайович 

заступник директора КУ «Навчально-

методичний центр якості освіти та координації 

господарської діяльності навчальних закладів 

області» 

СТІНСЬКИЙ 

Юрій Юрійович 

провідний фахівець КУ «Навчально-

методичний центр якості освіти та координації 

господарської діяльності навчальних закладів 

області» 

ІЛКУ  

Лілія Георгіївна 

завідувач відділу КУ «Навчально-методичний 

центр якості освіти та координації 

господарської діяльності навчальних закладів 

області»   

БАЛАЦЬКИЙ 

Петро Іванович 

провідний фахівець КУ «Навчально-

методичний центр якості освіти та координації 

господарської діяльності навчальних закладів 

області» 

ГЕРЧУК  

Валентина Іванівна 

провідний фахівець КУ «Навчально-

методичний центр якості освіти та координації 

господарської діяльності навчальних закладів 

області» 

ЩЕРБАНОВИЧ 

Степан Михайлович 

провідний фахівець КУ «Навчально-

методичний центр якості освіти та координації 

господарської діяльності навчальних закладів 

області» 



 ШЕВЧУК Валентина Іванівна методист КУ «Навчально-методичний центр 

якості освіти та координації господарської 

діяльності навчальних закладів області» 

ЧЕРНЯВСЬКИЙ 

В’ячеслав Миколайович 

начальник відділу санітарно-епідеміологічного 

нагляду та організації розслідування спалахів 

Головного управління Держпроспоживслужби 

в Чернівецькій області (за згодою) 

СУШИНСЬКИЙ  

Роман Іванович 

начальник сектору  нормативно-технічної 

роботи, контролю за системами 

протипожежного захисту та ліцензування 

відділу запобігання  надзвичайним ситуаціям 

УДСНС України у Чернівецької області  

(за згодою) 

ОСТАПОВИЧ   

Микола Дмитрович 

начальник відділу нагляду в 

агропромисловому комплексі, соціально-

культурній сфері Управління Держпраці в 

Чернівецькій області    (за згодою) 

ЖУКОТИНСЬКИЙ 

Корнелій Костянтинович 

начальник Чернівецького обласного 

відділення комітету з фізичного виховання та 

спорту МОНМС України (за згодою) 

МИКИТЮК Світлана 

Миколаївна 

директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Чернівецькій 

області (за згодою) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 



                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                       наказ Департаменту освіти і науки 

                                             облдержадміністрації    
                             

                                                                                      10.06.2021  № 186  

 

Пам’ятка 

перевірки підготовки закладів освіти обласного підпорядкування до нового 

2021/2022 н.р. роботи в осінньо-зимовий період 
 

1. Виконання плану проведення капітального та поточного ремонтів. 

2. Стан території (наявність бетонованих майданчиків для 

сміттєзбиральників, квітників, огорожі, підсобних споруд, спортивних 

майданчиків, флагштока для прапора). 

3. Оцінка стану будівель, споруд та інженерних мереж (постанова Кабінету 

Міністрів України від 05.05.1997 № 409 «Про забезпечення надійності та 

безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж»). Наявність 

щорічних (восени та навесні) актів обстежень будівель. 

4. Наявність документів з інвентаризації нерухомого майна, що перебуває 

на балансі закладів освіти, із занесенням до Єдиного реєстру об’єктів державної 

власності, державні акти на право постійного користування відведеними 

земельними ділянками. 

5. Підготовка матеріально-технічної бази закладів освіти та учнівських 

гуртожитків до роботи в новому 2021/2022 навчальному році. 

6. Підготовка теплового господарства до нового опалювального сезону 

відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального 

періоду,  затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та 

Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008                        

№ 620/378 (наявність приладів обліку енергоносіїв, енергопаспорта установи; 

відсоток встановлених від потреби енергозберігаючих ламп, вікон, дверей.). 

7. Організація роботи з охорони праці (наказ по закладу про призначення 

відповідального за організацію роботи з охорони праці, призначення 

відповідальних за безпеку життєдіяльності та охорону праці в кабінетах, 

правильність оформлення протоколів про проведення навчання та перевірку знань 

з питань охорони праці; наявність інструкцій з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, ведення журналів реєстрації інструктажів з охорони праці). 

8. Відповідність вимогам охорони праці та безпеки життєдіяльності 

кабінетів фізики, інформатики, біології, хімії, Захисту Вітчизни та інших 

кабінетів. Стан готовності до освітнього процесу майстерень для проведення 

занять з технічних та  обслуговуючих видів праці. 

9. Відповідність вимогам  охорони праці та безпеки життєдіяльності 

спортивної зали. Наявність актів випробування спортивних снарядів на міцність 

кріплення та надійність експлуатації. 

10. Відповідність систем заземлення вимогам безпеки. Наявність акта 

перевірки опору ізоляції електромережі і заземлення. Наявність вчасно 

підтвердженого допуску до роботи в електрика і співробітників, які працюють з 

електроустановками. 



11. Виконання вимог «Правил пожежної безпеки в Україні» затверджених 

наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2004 № 1417, зі 

змінами, «Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи 

освіти України» затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 

15.08.2016 № 974. Наявність і стан протипожежного обладнання. 

12. Організація медичних оглядів дітей, контроль за станом здоров’я. 

Проведення обов’язкових медичних оглядів працівників. 

13. Наявність їдальні, забезпеченість технологічним обладнанням, меблями 

та посудом, санітарний стан, умови для миття рук. 

14. Забезпеченість комп’ютерною технікою (кількість учнів та педагогічних 

працівників на 1 ПК).  

15. Дотримання вимог постанови Головного державного санітарного 

лікаря України від 23.04.2021 № 4 «Про затвердження протиепідемічних заходів у 

закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної  

хвороби (COVID-19)». 

16. Дотримання Санітарних регламентів дошкільної та загальної 

середньої освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


