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Про підготовку закладів освіти 
Дарницького району до початку 
2021/2022 навчального року

Відповідно до Закону України «Про освіту», Положення про організацію роботи з 
охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і 
закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
26.12.2017 № 1669, наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.02.2021 № 32 «Про 
підготовку закладів освіти міста Києва до початку 2021-2022 навчального року», та з 
метою створення безпечного освітнього середовища, належних умов для проведення 
освітнього процесу, своєчасної та якісної підготовки закладів освіти району до початку 
2021/2022 навчального року

1. Покласти персональну відповідальність за створення безпечних умов 
освітнього процесу на директорів закладів освіти, які організовують роботу щодо 
підготовки закладу до нового навчального року, вживають заходів щодо приведення 
інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність до чинних 
стандартів, правил, норм.

2. Директорам закладів освіти:
2.1. Видати наказ «Про підготовку до початку навчального року», затвердити 

склад робочої комісії та план заходів щодо підготовки закладу освіти до нового 
навчального року, із зазначенням конкретних заходів, терміном виконання і 
відповідальних осіб.

2.2. Створити постійно діючу технічну комісію з обстеження території та 
приміщень, інженерно-технічних комунікацій, обладнання та оснащення ігрових і 
спортивних майданчиків закладів освіти.

2.3. Підготувати комплекс заходів щодо негайного реагування на виникнення 
надзвичайних ситуацій, у тому числі, з пожежної безпеки. Особливу увагу звернути на 
пожежний стан, загальний стан електрогосподарства та електробезпеку.

2.4. Дотримуватись вимог нормативно-правових актів з охорони праці в закладах 
освіти, забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці, навчання.

2.5. Взяти під особистий контроль неухильне дотримання протипожежного 
режиму під час проведення заходів щодо підготовки до нового навчального року.

2.6. Взяти до уваги:
2.6.1. Робоча комісія закладу освіти визначає готовність групових приміщень, 

навчальних кабінетів, майстерень, спортзалів, ігрових та спортивних майданчиків, інших

НАКАЗУЮ:



приміщень закладу освіти до нового навчального року, складає акти-дозволи на їх 
експлуатацію.

2.6.2. До акту-дозволу на експлуатацію спортивної зали, тренажерної зали, 
спортивних та ігрових майданчиків додаються акти про випробування навчального 
спортивного та ігрового обладнання для використання в освітньому процесі.

2.6.3. Робочій комісії закладу здійснити перевірку готовності до 2021/2022 
навчального року, за результатами якої скласти відповідний акт.

2.7. Скласти паспорти на спеціалізовані кабінети закладу освіти.
2.8. Доручити заступнику з адміністративно-господарської діяльності (завгоспу) 

провести огляд термінів перевірки обладнання та технічних засобів.
2.9. Взяти під особистий контроль створення здоров’язберігаючих умов для 

учасників освітнього процесу:
- дотримання температурного режиму;
- дотримання питного режиму;
- організація медичного обслуговування здобувачів освіти;
- виконання заходів щодо запобігання виникнення кишкових та інших 

інфекційних захворювань та отруєнь.
2.10. Завершити проведення медичного огляду працівників закладів освіти до 

30.08.2021 року.
2.11 Проводити моніторинг виконання заходів з пожежної безпеки.
3. Відповідальність за підготовку закладів освіти до моніторингу готовності до 

нового навчального року покласти на директорів закладів освіти.
4. Затвердити склад комісії для моніторингу готовності закладів освіти 

Дарницького району до початку 2021/2022 навчального року (далі -  Комісія) (додається).
5. Комісії здійснити до 20.08.2021 моніторинг готовності закладів освіти району 

до роботи у новому навчальному році.
6. Затвердити графік моніторингу готовності закладів освіти до початку 2021/2022 

навчального року (додається).
7. Головному бухгалтеру управління освіти Осипчук Т.В., начальнику відділу 

розвитку освіти, охорони праці та безпеки життєдіяльності Тоскучовій Н.А., головному 
спеціалісту Саакянц І.П. та начальнику групи по централізованому господарському 
обслуговуванню Степанюк Н.І. провести до 30.08.2021 моніторинг виконання заходів 
пожежної безпеки в закладах освіти згідно розподілу посадових обов’язків.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник Євгенія СПИСОВСЬКА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ управління освіти 
Дарницької районної 
в м. Києві державної адміністрації 

№ o f  ̂ / від

СКЛАД КОМІСІЇ 
для моніторингу готовності закладів освіти Дарницького району 

до початку 2021/2022 навчального року

Голова комісії
Списовська Є.І. начальник управління освіти Дарницької районної в

місті Києві державної адміністрації
Члени комісії
Тоскучова Н.А. начальник відділу розвитку освіти, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності управління освіти Дарницької 
районної в місті Києві державної адміністрації

Скрипник Н.М. начальник відділу з питань загальної середньої освіти 
управління освіти Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації

Семенко О.В. начальник відділу з питань дошкільної освіти 
управління освіти Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації

Рєка А.Д. начальник відділу з питань позашкільної освіти 
управління освіти Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації

Саакянц І.П. головний спеціаліст відділу розвитку освіти, охорони 
праці та безпеки життєдіяльності управління освіти 
Дарницької районної в місті Києві державної 
адміністрації

Степанюк Н.І. начальник групи по централізованому господарському 
обслуговуванню управління освіти Дарницької 
районної в місті Києві державної адміністрації

Некрасова Г.О. голова Дарницької районної організації профспілки 
працівників освіти і науки в м. Києві

За згодою:
Вакуліна К.Г. в.о. начальника відділу з питань цивільного захисту 

апарату Дарницької районної в місті Києві державної 
адміністрації

Сокол В.В. начальник Дарницького РУ ГУ ДСНС України у 
м.Києві

Козлов Г.В. головний спеціаліст з питань охорони праці 
Дарницької районної в місті Києві державної 
адміністрації

Головний спеціаліст відділу розвитку освіти, 
охорони праці та безпеки життєдіяльності Ірина Саакянц



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ управління освіти 
Дарницької районної 
в м. Києві державної адміністрації 

№_______ в ід _______________

Г Р А Ф І К
моніторингу готовності закладів освіти до початку 2021/2022 навчального року

16.08.2021 17.08.2021 18.08.2021

1. ЗЗСО № 62 1. ЗЗСО № 305 1. гімназія № 323
2. Київська інженерна 

гімназія
2. ЗЗСО № 280 2. ЗЗСО № 316

3. ЗЗСО № 314 3. ЗДО № 790 3. ЗДО № 126
4. ЗДО № 5 4. ЗДО № 792 4. ЗДО № 149
5. 3ДО № 210 5. Спеціальна школа 

№ 10
5. ЗДО № 500 «Абетка»

6. ЗДО № 89 6. ЗЗСО № 113 6. ЗДО № 6
7. ЗДО № 215 7. ЗЗСО № 289 7. Скандинавська

гімназія
8. гімназія № 261 8. ЗДО № 805 8. гімназія «Київська 

Русь»
9. гімназія № 267 9. Спеціальна школа 

№ 12
9. ЗДО № 21

10. ЗДО № 773 10. ЗЗСО № 105 10. ЗДО № 132
11. ЗДО № 774 11. ЗЗСО № 127 11. ЗДО № 445
12. ЗЗСО № 274 12. ДЮЦ 12. ЗДО № 370
13. ЗДО № 240 13. ЗЗСО №291 13. ЗДО №791
14. ЗДО № 248 14. цпо 14. ПШ № 333
15. ЗДО № 315 15. ЗЗСО № 217 15. ПШ № 332
16. гімназія № 237 16. ЗЗСО № 160 16. Ліцей «Інтелект»
17. ЗЗСО № 255 17. ПШ № 334

19.08.2021 20.08.2021
1. гімназія «Діалог» 1. Слов’янська гімназія
2. ЗЗСО № 295 2. Монтессорі-сад
3. ЗЗСО № 296 3. ЗДО № 270
4. гімназія № 315 4. ЗДО № 7
5. ЗДО № 314 5. ЗДО № 160
6. ЗДО № 242 6. ліцей № 303
7. ЗДО № 20 7. ЗДО №201
8. ЗДО № 704 8. ЗДО № 189
9. ЗДО № 147 9. ліцей «Наукова зміна»
10. ЗДО № 809 10. ЗЗСО № 309
11. ЗДО № 31 11. ЗЗСО № 329 «Логос»
12. ЗЗСО № 284 12. ЗЗСО № 111



13. ЗДО № 290 13. гімназія № 290
14. Гімназія № 290 14.. ЗЗСО № 266

15. ЗЗСО № 302

25.08.2021 26.08.2021
1. ЗДО № 100 «Казка» 1. ЗДО № 787
2. ЗДО № 245 2. ЗДО № 385
3. ЗДО № 113 3. ЗДО № 275
4. ЗДО № 550 4. ЗДО № 256
5. ЗДО № 800 5. ЗДО № 706
6. ЗДО № 138 6. ЗДО № 133
7. ЗДО № 779 7. ШДС «Пролісок»
8. ц д ю т 8. ЗДО № 99
9. ЗДО № 719 9. ЗДО № 148
10. ЗДО № 250 10.- ЗДО № 367
11. ЗДО № 696 11. ЗДО № 678
12. ЗДО № 59 12. ЗДО № 620
13 БДЮТ 13. ЗДО № 634

14. ЗДО № 345
15. ЗДО № 652

Головний спеціаліст відділу розвитку освіти, 
охорони праці та безпеки життєдіяльності Ірина Саакянц


