
 
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

 

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 липня 2021 р.                                                                                       №  180 

 

 

Про підготовку закладів освіти 

Андрушівської міської 

територіальної громади до 

роботи в новому 2021-2022 н.р. 

 

 

Керуючись статтями 29, 30, 40, 52 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", статтями 24, 25, 66, 80 Закону України "Про 

освіту", на виконання Санітарного регламенту, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 25.09.2020 року № 2205, заслухавши та 

обговоривши інформацію начальника відділу освіти, молоді та спорту апарату 

Андрушівської міської ради та її виконавчого комітету Рудюк С.О. про 

підготовку закладів освіти Андрушівської міської територіальної громади до 

роботи в новому 2021-2022 н.р., виконавчий комітет Андрушівської міської 

ради 

 

В И Р І Ш У Є: 

 

1. Інформацію начальника відділу освіти, молоді та спорту Андрушівської 

міської ради Рудюк С.О. про підготовку закладів освіти Андрушівської міської 

територіальної громади до роботи в новому 2021-2022 н.р., взяти до відома. 
 

2. Затвердити заходи щодо підготовки закладів освіти Андрушівської 

міської територіальної громади до роботи в новому 2021-2022 н.р, додаються. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Демченка С.Д. 

 

 

 

Міський голова                                                                           Галина БІЛЕЦЬКА 



                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                Рішення виконавчого комітету 

                                                                                Андрушівської міської ради 

                                                                                14 липня 2021 р. №  180 

 

Заходи щодо підготовки закладів освіти Андрушівської міської 

територіальної громади до роботи в новому 2021-2022 н.р. 

 

1. Відділу освіти, молоді та спорту (Рудюк С.О.): 

1) Забезпечити проведення заходів з питань підготовки закладів освіти до 

роботи в новому 2021-2022 н.р.  

2) Скласти графік перевірки закладів освіти Андрушівської міської 

територіальної громади до роботи в новому 2021-2022 н.р. 

3) Провести перевірку готовності закладів освіти до нового навчального 

року, скласти відповідні акти. 

4) Підсумки перевірки готовності закладів освіти Андрушівської міської 

територіальної громади до роботи в новому 2021-2022 н.р. розглянути на 

нараді керівників закладів освіти. 
 

2. Директорам закладів освіти Андрушівської міської територіальної 

громади: 

1) Розробити комплексні заходи з підготовки закладів освіти Андрушівської 

міської територіальної громади до роботи в новому 2021-2022 н.р. 

2) Забезпечити неухильне дотримання правил техніки безпеки та санітарно-

гігієнічних норм в закладах освіти. 

3) Вжити заходів щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей 

з особливими освітніми потребами та продовжити роботу щодо 

запровадження інклюзивної форми навчання, відповідно до потреби 

відкрити класи інклюзивного навчання. 

4) Забезпечити створення належних умов для організації навчання учнів 1-х 

класів в умовах Нової Української Школи. 

5) Забезпечити суворий контроль за споживанням паливно-енергетичних 

ресурсів. 

6) Завершити підготовку теплових мереж до роботи в осінньо-зимовий 

період. 

7) Посилити контроль за виконанням вимог нормативно-правових актів з 

безпеки життєдіяльності та охорони праці в закладах освіти, забезпечити 

безпечні і нешкідливі умови для усіх учасників освітнього процесу. 

8) Забезпечити заклади освіти первинними засобами пожежогасіння. 

9) Провести випробовування спортивного та ігрового обладнання на 

міцність кріплення та надійність експлуатації. 

10) Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель. 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                         Олег ОСАДЧИЙ 


