
                                                                                       

 

 

У К Р А Ї Н А 
ТУПИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 
ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 
                                                        РІШЕННЯ  
17  серпня 2022 року                                                                                       №  66                

с.Тупичів 

 

Про готовність закладів освіти і роботу закладів   
освіти в новому 2022-2023 навчальному році 
 

     Заслухавши інформацію начальника відділу освіти, культури, молоді та 
спорту Тупичівської сільської ради І. Акрент про стан підготовки закладів 
освіти до нового начального року, виконком сільської ради відмічає, що 
підготовка до нового навчального року проведена з врахуванням безпекової 
ситуації. Керуючись Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 
«Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), ст.32 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про освіту», 
«Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Постановою 
Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 № 711 «Про початок навчального 
року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні», наказом 
Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 № 1115 «Деякі питання 
організації дистанційного навчання», зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України 28.09.2020 за № 941/35224, з метою збереження життя та здоров’я 
учасників освітнього процесу під час дії правового режиму воєнного стану в 
Україні виконавчий комітет Тупичівської сільської ради  вирішив : 
 

   1. Інформацію про стан підготовки закладів освіти Тупичівської сільської 
ради до нового навчального року прийняти до відома. 
    2. За результатами актів оцінки об’єктів щодо можливості їх використання як 
найпростіші укриття вважати обмежено готовими та завершити їх поточний 
ремонт до 1 вересня 2022 року. 

    3. Заходи щодо підготовки закладів освіти до роботи в новому навчальному 
році визначити такі, як задовільні. 
   4. Рекомендувати: 

        4.1. Дирекції закладів загальної середньої освіти організувати дистанційну 

форму навчання відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 
02.11.2020 року № 1/9-609 «Щодо організації дистанційного навчання», 

враховуючи безпекову ситуацію. 

       4.2. Урочистості з нагоди Дня знань провести в режимі онлайн. 



     4.3. Директору Комунального закладу позашкільної освіти «Підлітковий 
клуб «Сучасник» Тупичівської сільської ради організувати змішану форму 
навчання. 
5. Закладам дошкільної освіти продовжити простій. 
6. Керівникам закладів освіти організувати роботу з батьками щодо 
ознайомлення зі станом облаштування укриттів та їх готовності до початку 
нового навчального року. 
7. Відділу освіти, культури, молоді та спорту посилити контроль за 
організацією дистанційної форми навчання та організувати роботу щодо 

координації виконання прийнятого рішення. 
8.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на в.о. сільського голови. 
 

      

 

      В.о. сільського голови                                              Тетяна ПОЛЕГЕНЬКО  

 

 

 

 

 

 

                                        

 


