
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 20 червня 2022 року                           м. Біла Церква                                                 № 349 

 

Про заходи щодо підготовки та організованого початку 2022/2023 

навчального року в Білоцерківській міській територіальній громаді 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління освіти і науки Білоцерківської міської 

ради від 15 червня 2022 року № 241, відповідно до статей 32, 40, частини шостої статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини другої статті 9 Закону 

України «Про правовий режим воєнного стану», законів України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про фізичну 

культуру і спорт», «Про культуру», «Про охорону дитинства», указів Президента України від 

24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного 

стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, від 14 березня 2022 року № 133/2022 

«Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України 

«Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану 

в Україні» від 15 березня 2022 року № 2119-IX, від 18 квітня 2022 року № 259/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про 

затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в 

Україні» від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про 

затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в 

Україні» від 22 травня 2022 року № 2263-IX, від 30 вересня 2019 року № 722 «Про Цілі 

сталого розвитку України на період до 2030 року», від 25 травня 2020 року № 195 «Про 

Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій 

українській школі», Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 993 (зі змінами), 

Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 12 липня 2017 року № 545 (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 13 грудня 2017 року № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 

роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа», наказів Міністерства освіти і науки 

України від 13 травня 2022 року № 438 «Про деякі питання зарахування до закладів загальної 

середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні» та від 12 травня 2022 року № 434 «Про 

організацію та проведення у 2022 році національного мультипредметного тесту», Положення 

про мистецьку школу, затвердженого наказом Міністерства культури України від 09 серпня 

2018 року № 686, ураховуючи розпорядження голови Київської обласної військової 

адміністрації від 26 травня 2022 року № 274 «Про підготовку закладів освіти до 

організованого початку 2022/2023 навчального року», наказу Департаменту освіти і науки 

Київської обласної державної адміністрації від 02 червня 2022 року № 39В «Про заходи з 

підготовки до організованого початку 2022/2023 навчального року», та з метою забезпечення 

організованого початку 2022/2023 навчального року, створення належних і безпечних умов 
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для учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні, виконавчий комітет 

міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити заходи щодо підготовки та організованого початку 2022/2023 

навчального року в Білоцерківській міській територіальній громаді (далі – заходи), що 

додаються (додаток). 

2. Виконавчим органам Білоцерківської міської ради відповідно до розподілених 

обов’язків та своїх повноважень забезпечити виконання заходів. 

3. Управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради надавати Департаменту 

освіти і науки Київської обласної державної адміністрації інформацію про хід виконання 

заходів до 01 серпня, 01 вересня, 01 жовтня та 01 листопада 2022 року. 

4. Визнати рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 27 липня 

2021 року № 497 «Про заходи щодо підготовки та організованого початку 2021/2022 

навчального року в Білоцерківській міській територіальній громаді» таким, що втрачає 

чинність з 01 вересня 2022 року. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                                   Геннадій ДИКИЙ  



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від 20. 06. 2022 року № 349 

 

ЗАХОДИ 

щодо підготовки та організованого початку  

2022/2023 навчального року в Білоцерківській міській територіальній громаді 
 

1. Забезпечити підготовку закладів освіти комунальної власності Білоцерківської 

міської територіальної громади до 2022/2023 навчального року відповідно до Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 14 грудня 2016 року №988-р, зокрема продовжити роботу над створенням 

сучасного освітнього середовища в закладах освіти, а саме: 

1.1. продовжити роботу щодо створення нового освітнього середовища в закладах 

освіти Білоцерківської міської територіальної громади відповідно до Концепції «Нова 

українська школа»; 

1.2. забезпечити підготовку приміщень початкових класів закладів освіти 

Білоцерківської міської територіальної громади до реалізації Концепції «Нова українська 

школа»; 

1.3. продовжити роботу з удосконалення мережі закладів освіти комунальної власності 

Білоцерківської міської територіальної громади (далі – громада) та її оптимізації, приведення 

мережі закладів загальної середньої освіти у відповідність до вимог Закону України «Про 

повну загальну середню освіту»; 

1.4. розширити (у разі потреби) мережу класів (груп) з інклюзивним навчанням та 

вихованням у закладах освіти громади; 

1.5. забезпечити збереження та розширення мережі закладів позашкільної освіти 

громади, а також розширення мережі гуртків національно-патріотичного спрямування; 

1.6. розробити ефективну модель національно-патріотичного виховання дітей та 

учнівської молоді з використанням сучасних практик і технологій у закладах освіти громади 

з урахуванням особливостей умов воєнного стану в країні; 

1.7. провести в закладах освіти громади інформаційно-презентаційну й культурно-

освітню роботу з питань патріотичного виховання дітей та учнівської молоді через 

функціонування літніх шкіл лідерства, патріотичних клубів, різновікових об’єднань дітей 

національно-патріотичного спрямування; 

1.8. залучати дітей та учнівську молодь до навчання в національно-патріотичних 

гуртках, клубах, різновікових об’єднаннях закладів позашкільної освіти, дитячо-юнацьких 

спортивних і мистецьких шкіл, клубів за місцем проживання; 

1.9. забезпечити охоплення дітей різними напрямами позашкільної освіти, зокрема 

дітей з особливими потребами та з родин внутрішньо переміщених осіб; 

1.10. здійснювати підготовку навчально-матеріальної бази закладів освіти громади до 

здійснення освітнього процесу в новому навчальному році; 

1.11. створити умови для належного функціонування інклюзивно-ресурсних центрів та 

укомплектувати їх штати відповідно до Положення про інклюзивно-ресурсний центр, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року №545 (зі 

змінами); 

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, 

Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради, 

Управління культури і туризму Білоцерківської міської ради. 

Протягом року. 
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2. Розробити комплекс заходів щодо приведення у відповідність до чинного 

законодавства України укриттів, бомбосховищ та інших захисних споруд закладів освіти 

громади. 

Управління з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради, 

Управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради, 

Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради, 

Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Білоцерківської міської ради, 

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, 

Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради, 

Управління культури і туризму Білоцерківської міської ради. 

до 15 серпня 2022 року. 

 

3. Ужити організаційних заходів для проведення у 2022 році національного 

мультипредметного тестування на належному рівні та з дотриманням безпекових вимог: 

3.1. створити в пунктах тестування належні та безпечні умови для учасників НМТ з 

дотриманням вимог законодавства та рекомендацій Міністерства освіти і науки України 

до 17 липня 2022 року; 

 

3.2. сприяти підвезенню випускників закладів загальної середньої освіти громади до 

пунктів тестування з дотриманням правил перевезення пасажирів. 

з 18 липня 2022 року до 16 вересня 2022 року; 

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 

 

4. Продовжити роботу з питань організації інклюзивного навчання та виховання дітей з 

особливими освітніми потребами в закладах освіти громади, створення ресурсних і 

сенсорних кімнат, медіатек тощо. 

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, 

Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради. 

Протягом року. 
 

5. На виконання законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», 

«Про дошкільну освіту» забезпечити організацію гарячого харчування здобувачів освіти в 

кожному закладі освіти комунальної власності громади та першочергове охоплення 

безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій. Розмістити на офіційному вебсайті 

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради інформацію про організацію 

харчування, перелік дітей пільгових категорій, яким надається право на безкоштовне 

харчування в закладах дошкільної та загальної середньої освіти громади. 

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 

Протягом року. 
 

6. Ужити заходів щодо повного охоплення дітей старшого дошкільного віку 

організованими формами дошкільної освіти. 

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 

До 01 вересня 2022 року. 
 

7. Ужити заходів для підвезення учнів, вихованців до місць проведення учнівських 

олімпіад, конкурсів, змагань тощо та з населених пунктів сільської місцевості громади до 

закладів загальної середньої освіти міста й у зворотному напрямку, у тому числі із 

забезпеченням доступності відповідного транспорту для осіб з особливими освітніми 

потребами, а також підвезення педагогічних працівників. 

Управління фінансів Білоцерківської міської ради, 

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 
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Протягом року. 
 

8. Розробити і затвердити відповідно до чинних нормативних актів найбільш 

економічно вигідні маршрути руху шкільних автобусів для максимального забезпечення 

учнів організованим підвезенням, забезпечити раціональне та безпечне використання 

шкільних автобусів, передбачити кошти на їх технічне обслуговування. 

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, 

Управління фінансів Білоцерківської міської ради. 

Протягом року 

 

9. Провести організований набір учнів до 1-х та добір на вільні місця учнів 2-11 класів, 

забезпечити ефективне комплектування класів у закладах загальної середньої освіти громади 

відповідно до чинного законодавства України. 

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, 

керівники закладів загальної середньої освіти громади. 

До 31 серпня 2022 року. 
 

10. Забезпечити неухильне виконання Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкі-

льного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 

2017 року №684 (зі змінами), Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до 

державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року №367, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за №564/32016, ужити 

відповідних заходів для повного охоплення дітей і молоді шкільного віку різними формами 

навчання. 

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, 

Управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради, 

керівники закладів освіти громади. 

Протягом року. 
 

11. Забезпечити проходження медичного огляду педагогічними працівниками, 

здобувачами освіти закладів освіти громади відповідно до чинного законодавства України. 

Управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, 

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 

До 30 серпня 2022 року. 
 

12. Забезпечити медичний супровід учасників освітнього процесу закладів 

комунальної власності громади. 

Управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, 

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, 

керівники закладів освіти громади. 

Протягом року. 
 

13. Ужити організаційних заходів для забезпечення закладів освіти громади 

педагогічними кадрами та створення належних умов для їхньої педагогічної діяльності та 

професійного розвитку, проходження курсів підвищення кваліфікації тощо; сприяти 

реалізації завдань регіональних програм щодо соціального захисту педагогів. 

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 

Протягом року. 
 

14. Ужити заходів щодо створення для учасників освітнього процесу безпечних умов 

праці та навчання, зокрема в умовах воєнного стану, забезпечити контроль за виконанням 

вимог пожежної безпеки в закладах і протипожежних заходів, викладених у приписах 
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органів державного нагляду та контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки, а також із 

дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року №1236 

«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), інших нормативних актів, 

прийнятих з метою подолання наслідків гострої респіраторної хвороби COVID-19. 

Управління фінансів Білоцерківської міської ради, 

Управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради, 

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, 

Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради, 

Управління культури і туризму Білоцерківської міської ради, 

керівники закладів освіти громади. 

До 25 серпня 2022 року. 
 

15. Забезпечити в повному обсязі реалізацію варіативного складника навчальних 

планів закладів загальної середньої освіти комунальної власності громади на 

2022/2023навчальний рік. 

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 

 

16. Організувати своєчасне отримання від Департаменту освіти і науки Київської 

обласної державної адміністрації підручників і навчальних посібників та передачу їх 

закладам загальної середньої освіти громади. 

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 

Протягом року. 
 

17. Здійснити комплексні роботи з підготовки приміщень і будівель закладів та 

установ громади до початку 2022/2023 навчального року та оформити відповідні акти. 

Управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради, 

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, 

Управління молоді та спорту Білоцерківської міської ради, 

Управління культури і туризму Білоцерківської міської ради, 

керівники закладів, установ громади. 

До 31 серпня 2022 року. 
 

18. Продовжити роботу щодо приведення у відповідність до стандартів будівельних 

правил і норм елементів архітектурної доступності приміщень закладів та установ для дітей з 

особливими потребами. 

Управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради, 

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, 

Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради, 

Управління культури і туризму Білоцерківської міської ради, 

керівники закладів, установ громади. 

Протягом року. 
 

19. Провести комплекс заходів з підготовки закладів та установ громади до роботи в 

осінньо-зимовий період та забезпечити стовідсоткову готовність до опалювального сезону, а 

саме: 

19.1. упровадити енергозберігаючі технології шляхом переведення котелень закладів 

освіти громади на альтернативні види палива; 

до 20 вересня 2022 року; 

 

19.2. забезпечити заклади освіти громади твердим паливом, шляхом проведення його 

закупівлі відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»; 
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до 01 жовтня 2022 року; 

 

19.3. провести перевірку приладів обліку тепла і газу відповідно до нормативно-

правових актів; 

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, 

Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради, 

Управління культури і туризму Білоцерківської міської ради, 

керівники закладів, установ громади. 

До 01 жовтня 2022 року. 
 

20. Забезпечити своєчасне проведення розрахунків за спожиті енергоносії згідно з 

укладеними договорами, ужити заходів для погашення заборгованості з їх оплати в повному 

обсязі. 

Управління фінансів Білоцерківської міської ради, 

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, 

Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради, 

Управління культури і туризму Білоцерківської міської ради, 

Управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради. 

Протягом року. 
 

21. Провести підготовку енергогосподарств та енергетичного обладнання закладів й 

установ громади відповідно до вимог Державної інспекції з енергетичного нагляду за 

режимами споживання електричної та теплової енергії в Київській області до роботи в 

осінньо-зимовий період 2022/2023 навчального року з урахуванням Правил технічної 

експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та 

енергетики України від 14 лютого 2007 року №71. Забезпечити дотримання правил пожежної 

та електробезпеки, виконання приписів підрозділів Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України. 

Управління фінансів Білоцерківської міської ради, 

Управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради, 

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, 

Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради, 

Управління культури і туризму Білоцерківської міської ради, 

Управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, 

керівники закладів, установ громади. 

До 31 серпня 2022 року. 
 

22. Провести заходи з підготовки приміщень і будівель закладів освіти громади до 

початку 2022/2023 навчального року, у тому числі, проведення необхідних ремонтних робіт. 

Управління фінансів Білоцерківської міської ради, 

Управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради, 

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, 

Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради, 

Управління культури і туризму Білоцерківської міської ради, 

Управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, 

керівники закладів, установ громади. 

до 20 серпня 2022 року. 

 

23. Забезпечити проведення ремонтних робіт на харчоблоках закладів освіти 

комунальної власності громади. 

Управління фінансів Білоцерківської міської ради, 

Управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради, 

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 
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Протягом року. 
 

24. Забезпечити фінансування закладів освіти громади відповідно до Порядку умов 

надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року №6 (зі змінами), а саме: 

24.1. забезпечити дотримання частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України 

щодо врахування під час затвердження змін до відповідних бюджетів у першочерговому 

порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до 

встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а 

також на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються 

бюджетними установами; 

24.2. не допускати виникнення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам 

закладів освіти громади; ужити в разі такої заборгованості комплекс заходів для її 

погашення, забезпечивши використання не менш як 90 відсотків наявних коштів, насамперед 

загального фонду місцевого бюджету; 

24.3. здійснювати у першу чергу спрямування залишків освітньої субвенції, які 

утворилися станом на 01 січня 2022 року, на заробітну плату з нарахуванням. 

Управління фінансів Білоцерківської міської ради, 

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 

Протягом року. 
 

25. Забезпечити щомісячну доплату за рахунок загальних асигнувань, виділених на 

галузь, у розмірі: 

25.1. 30% посадового окладу керівникам комунальних закладів загальної середньої, 

дошкільної, позашкільної освіти, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, центру професійного 

розвитку педагогічних працівників, інклюзивно-ресурсних центрів, навчально-методичного 

центру психологічної служби, головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії управління 

освіти і науки; 

25.2. 20% посадового окладу заступникам керівників закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти, дитячо-юнацьких спортивних шкіл; заступнику головного бухгалтера 

централізованої бухгалтерії управління освіти і науки; консультантам центру професійного 

розвитку педагогічних працівників, методистам навчально-методичного центру 

психологічної служби, закладів дошкільної і позашкільної освіти, інструкторам-методистам 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, 

Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради. 

З 01 вересня 2022 року, протягом 2022/2023навчального року. 
 

26. Провести серпневі зустрічі педагогічних працівників, під час яких обговорити 

актуальні проблеми діяльності закладів освіти громади в новому 2022/2023 навчальному році 

в умовах воєнного стану в Україні. 

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 

До 31 серпня 2022 року. 
 

27. Організувати проведення Дня знань у закладах освіти громади всіх форм і типів 

власності з дотриманням протиепідемічних заходів та з урахуванням умов воєнного стану в 

Україні. 

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, 

керівники закладів освіти громади. 

01 вересня 2022 року. 

 

Перший заступник міського голови    Інна НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА  

 


	D:\Загальний відділ\Засідання виконкому\Документи засідань\2022\40_20.06\від 20 червня\№ 349\№ 349.doc
	D:\Загальний відділ\Засідання виконкому\Документи засідань\2022\40_20.06\від 20 червня\№ 349\Додаток.doc

