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МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКАРАДА 

 

КАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

05.08.2021                                        Михайлівка                                № 23 - р/02-05 

 

 

Про підготовку та організований  

початок 2021/2022  навчального року  

 

 

  Відповідно до пункту 20 статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» статей 6, 16, 22, 25 Закону України «Про освіту», 

законів України «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», керуючись Положенням про відділ освіти, молоді, спорту, сім’ї, 

культури та охорони здоров’я виконавчого комітету Михайлівської сільської 

ради, затвердженого рішенням сільської ради від 18.12.2020 № 1 - 22/VIII та з 

метою забезпечення організованого початку нового 2021/2022 навчального   

року в умовах адаптивного карантину  

 

з о б о в`я з у ю: 

 

1. Для забезпечення підготовки навчальних закладів до організованого 

початку 2021/2022 навчального року в умовах адаптивного карантину 

створити моніторингову групу у складі: 

Плужник Т.А. - голова Михайлівської сільської ради  

Глагола І.І. - начальник відділу освіти, молоді, спорту, сім’ї, культури та 

охорони здоров’я виконавчого комітету Михайлівської сільської ради; 

Василенко Т.М. - начальник Кам’янського управління ГУ 

Держпродспоживслужби в Черкаській області (за згодою); 

Кобко А. - начальник Черкаського районного управління Головного 

управління ДСНС України у Черкаській області (за згодою); 

Вільгурський В.М. - головний спеціаліст відділу освіти, молоді, спорту, 

сім’ї, культури та охорони здоров’я виконавчого комітету Михайлівської 

сільської ради; 
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Кулинич З.М. - провідний спеціаліст відділу освіти, молоді, спорту, 

сім’ї, культури та охорони здоров’я виконавчого комітету Михайлівської 

сільської ради; 

Кіян Н.К.- методист відділу освіти, молоді, спорту, сім’ї, культури та 

охорони здоров’я виконавчого комітету Михайлівської сільської ради; 

2. Провести огляд стану підготовки закладів загальної середньої, 

дошкільної освіти до нового навчального року в умовах адаптивного 

карантину 20 серпня 2021 згідно графіку, що додається. 

3. Директорам закладів загальної середньої, дошкільної освіти: 

3.1. До 18.08.2021 вжити заходів щодо якісної підготовки закладів до 

початку 2021/2022 навчального року, забезпечення належного цивільного 

захисту учнівської молоді. 

3.2. Розмістити упродовж серпня 2021 року на сайтах закладів 

дошкільної, загальної середньої освіти інформацію про виконану за рік роботу 

керівників закладів освіти, у тому числі про витрачання коштів, що надійшли 

на рахунки фондів сприяння розвитку навчальних закладів, з обов'язковим 

оприлюдненням фінансових звітів. 

3.3. До 18.08.2021 проаналізувати стан охоплення дітей дошкільною   

освітою та вжити невідкладних заходів щодо максимального залучення дітей 

п'ятирічного віку до систематичного навчання у закладах дошкільної освіти. 

3.4. Вжити заходи щодо стовідсоткового охоплення дітей і підлітків 

шкільного віку різними формами навчання. Оперативну інформацію про 

охоплення дітей навчанням подати відділу освіти молоді, спорту, сім’ї, 

культури та охорони здоров’я виконавчого комітету Михайлівської сільської 

ради до 01.09.2021. 

3.5. До 18.08.2021 подати відділу освіти молоді, спорту, сім’ї, культури 

та охорони здоров’я виконавчого комітету Михайлівської сільської ради 

інформацію про кількість дітей, які потребують підвезення. 

3.6. Вжити заходів щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти  

осіб, які потребують корекції фізичного розвитку. 

3.7. До 01.10.2021 завершити ремонт котелень, їх реконструкцію та 

підготовку тепломереж до роботи в осінньо-зимовий період. 

3.8. Забезпечити проведення Дня знань 01.09.2021 згідно з дотриманням 

правил індивідуального захисту та проти-епідеміологічних вимог. 

3.9. Надати інформацію щодо кількості дітей у навчальному закладі до 

09 години 01.09.2021 за телефоном 98 4 02. 

3.10. Про виконання розпорядження інформувати відділ освіти, молоді, 

спорту, сім’ї, культури та охорони здоров’я виконавчого комітету 

Михайлівської сільської ради до 05.09.2020, 01.10.2020. 
3.11. При підготовці документації використовувати інструктивно - 

методичні матеріали щодо порядку підготовки закладу освіти до нового 

навчального року та опалювального сезону з питань цивільного захисту, 

охорони праці та безпеки життєдіяльності згідно листа Міністерства освіти 

України від 29.07.2020 №1/9-406 (форма акту готовності закладу). 
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4. Відділу освіти, молоді, спорту, сім’ї, культури та охорони здоров’я 

виконавчого комітету Михайлівської сільської ради до 25.08.2021 завершити 

комплектування закладів загальної середньої освіти педагогічними  

працівниками. 

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.  

 

 

Сільський голова                                                                       Тарас ПЛУЖНИК 
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     Додаток                                              
                                   до розпорядження  

сільського голови 
05.08.2021 № 23 - р/02 - 05 

 

Графік проведення оглядів стану підготовки закладів загальної середньої, 

дошкільної освіти до нового навчального року в умовах  

адаптивного карантину 
 

№  

п/п 

Дата Назва закладу Час 

1. 20.08. 

2021 

Комунальний заклад «Райгородський ліцей»  8.30 

2. 20.08. 

2021 

Заклад дошкільної освіти «Веселка» Михайлівської 

сільської ради 

9.15 

3. 20.08. 

2021 

Комунальний заклад «Ревівський ліцей» 10.15  

4. 20.08. 

2021 

Заклад дошкільної освіти «Сонечко» Михайлівської 

сільської ради 

11.00 

5. 20.08. 

2021  

Комунальний заклад «Ребедайлівський ліцей» 12.30  

6. 20.08. 

2021  

Заклад дошкільної освіти «Дзвіночок» Михайлівської 

сільської ради  

13.15 

7. 20.08. 

2021  

Комунальний заклад «Михайлівський ліцей» 14.00  

8. 20.08. 

2021 

Заклад дошкільної освіти «Барвінок» Михайлівської 

сільської ради 
14.30 

9.  20.08. 

2021  

Комунальний заклад «Жаботинський ліцей» 15.30 

10. 20.08. 

2021 

Заклад дошкільної освіти «Колосочок» Михайлівської 

сільської ради   

16.00 

 

 

Сільський голова                                                                       Тарас ПЛУЖНИК 

 

 

 


