
до 2021-2022
закладів освіти



Перше питання Друге питання Третє питання



Перше питання З 1 вересня – звичайний режим

День знань – довільний формат

Змішаний/комбінований формат –
«жовтий, помаранчевий рівень»

ЗДО, 1-4 класи 
звичайний режим

5-11 класи –
дистанційний формат

«червоний 
рівень»

РІШЕННЯ Постійної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій від 27.08.2021 (Протокол №53)

Життя і здоров'я
учасників освітнього

процесу

РАМКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ та РЕКОМЕНДАЦІЇ

Освітній процес у звичайному режимі у 
разі вакцинації 80% працівників



млн
грн

Дезінфікуючі засоби
Всього %

З них пед. 
працівників

%

Голосіївський 3847 60,6 2922 79,1

Дніпровський 5903 70,4 3715 72,6

Печерський 1646 59,7 1283 70,3

Подільський 2617 57,4 1734 63,8

Деснянський 4403 56,7 2889 62,8

Святошинський 3635 50,9 2606 62,0

Солом’янський 3132 46,0 2350 61,6

Оболонський 3827 56,6 2473 59,6

Шевченківський 2895 49,7 1933 57,8

Дарницький 3777 45,4 2566 51,4

ВСЬОГО 35682 55,2 24471 63,7

Вакцинація освітян
млн
грн

на  мийні засоби та дріб’язок
на побутові потреби

Печерський

Оболонський

Шевченківський

Дніпровський

Подільський

Святошинський





Друге питання



• встановлено АПС в усіх школах;
• замінено спортивне та ігрове 

обладнання в усіх садочках

• встановлено АПС в 
усіх ЗО 

• відремонтовано вхідні групи із
встановленням пандусів у всіх
школах;

• встановлено АПС в усіх садочках

• відремонтовано
медичні кабінети із
заміною обладнання
в усіх ЗО

• відремонтовано та утеплено 
фасади в кожній другій школі та 
садочку

• замінено вікна в усіх
ЗО;

• проведено 
благоустрій територій
із заміною тіньових
навісів у кожному 
другому садочку

• встановлено АПС в усіх ЗО

• відремонтовано 1-і класи в усіх школах, 
встановлено АПС в усіх садочках

• облаштовано
спорт.майданчики зі
штучним покриттям у 
кожній школі



Рекомендації
головного 
державного 
санітарного
лікаря



Середній показник
освоєння коштів
по місту

у 2020

у 2019

Дніпровський

Шевченківський

Голосіївський

Солом’янський

Подільський

Дарницький

освоєння

Дніпровський
Шевченківський
Голосіївський
Деснянський
Печерський

Шевченківський
Голосіївський
Деснянський
Святошинський
Печерський Печерський

Новий освітній
простір

Голосіївський
Печерський

Шевченківський
Голосіївський

Печерський



Реформування
управлінської
ланки для 
ефективного
менеджменту!

Припинено роботу районних
методичних центрів

Унормовано штатні
розписи РУО

Виокремлені завдання для 
інженерних груп

Сформовано 
завдання та функції
РУО, відповідно до 
рекомендацій
«ОсвітАналітика»



Комплексний підхід –
«цілісний метод»

оновлених
даних по ЗЗСО

оновлених
даних по ЗДО

Проєктно-кошторисна 
документація

Міні-плани

Плановість, послідовність 
виконання та завершення 
робіт

Карта освітніх потреб

Спроможність 
районів

Фінансовий 
бонус






