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Про заходи з підготовки до 2020/21 
навчального року закладів освіти 
Ємільчинської селищної ради  

 

 
 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», 
«Про дошкільну освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», указів Президента 
України від 30 вересня 2019 року № 722 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 
2030 року» від 03 грудня 2019 року № 875 «Про підвищення ефективності заходів у сфері 
прав осіб з інвалідністю», від 07 грудня 2019 року № 894 «Про невідкладні заходи щодо 
покращення здоров’я дітей», постанов Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року 
№ 532 «Про затвердження Положення про освітній округ та опорний заклад освіти», від 12 
липня 2017 року № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», 
розпоряджень 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» та з метою забезпечення організованого початку 2020/21 навчального року, 
створення належних та безпечних умов для учасників освітнього процесу виконавчий  
комітет  Ємільчинської селищної ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Затвердити заходи з підготовки до 2020/21 навчального року закладів освіти 
Ємільчинської селищної ради (далі – Заходи), що додаються.  
 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови 
Онищук О.В. 
 
 
 
 
Перший заступник 
селищного голови 

 
Володимир ЄВТУХ 

 
 
 
 
 
 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
26.06.2020 р.   №63 

 
ЗАХОДИ 

з підготовки до 2020/21 навчального року закладів освіти Ємільчинської селищної ради 
 
1. Забезпечити підготовку закладів освіти до 2020/21 навчального року відповідно до 
Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти на 
період до 2029 року «Нова українська школа» (далі – Концепція «Нова українська школа»), а 
саме: 
 1)   продовжити роботу щодо створення нового освітнього простору в закладах освіти 
відповідно до Концепції «Нова українська школа»; 
 2)  здійснити підготовку приміщень початкових класів закладів освіти до реалізації 
Концепції «Нова українська школа», зокрема, ужити заходів для проведення ремонтних 
робіт, закупівлі необхідного обладнання та дидактичних матеріалів для забезпечення 
навчання учнів початкових класів;   
3) продовжити роботу в напрямі удосконалення мережі закладів освіти та її оптимізації, 
приведення мережі закладів освіти у відповідність з вимогами  законів України «Про освіту», 
«Про повну загальну середню освіту»; 
 4) вжити заходів щодо збереження та розширення мережі закладів позашкільної 
освіти та охоплення дітей позашкільною освітою, зокрема учнів опорних закладів освіти та 
дітей з особливими освітніми потребами; розширити мережу гуртків. 
 
 Відділ освіти, молоді та спорту 

Ємільчинської селищної ради 
До 20 серпня 2020 року  

 
2. Забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 
684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», наказу 
Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367 «Про затвердження 
Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних 
закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за № 564/32016, ужити заходів для 
повного охоплення дітей і молоді шкільного віку різними формами освіти. 
 
 Відділ освіти, молоді та спорту 

Ємільчинської селищної ради 
До 01 вересня 2020 року 

  
3. Забезпечити фінансування закладів освіти відповідно до Порядку та умов надання 
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 6 «Деякі питання надання освітньої 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (із змінами), а саме: 
  1) 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 закладами 
освіти; 



 2) проведення своєчасної та в повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і 
розрахунків за енергоносії та комунальні послуги,  які споживаються закладами освіти, не 
допускаючи будь-якої заборгованості з цих виплат; 
3) розробку та затвердження планів заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, 
вишукування додаткових джерел надходжень до бюджетів, дотримання жорсткого режиму 
економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни; 
4) упорядкування структури штатної чисельності працівників у межах затверджених 
асигнувань на оплату праці, не допускаючи збільшення такої чисельності, крім випадків, 
пов’язаних з утворенням (реорганізацією) закладів освіти, фінансування яких здійснюється 
за рахунок освітньої субвенції, та збільшенням кількості одержувачів відповідних послуг для 
задоволення суспільних потреб. 
 
 Фінансовий відділ Ємільчинської селищної 

ради  
Відділ освіти, молоді та спорту 
Ємільчинської селищної ради 
Постійно 

 
4. Провести організований набір учнів до 1-х класів та добір на вакантні місця учнів 2-11 
класів, забезпечити ефективне комплектування класів у закладах загальної середньої освіти. 
 
 Відділ освіти, молоді та спорту 

Ємільчинської селищної ради 
До 31 серпня 2020 року                                                                         

 
5. Забезпечити безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів закладів загальної середньої 
освіти, дітей та вихованців пільгових категорій (у тому числі з родин внутрішньо 
переміщених осіб). Забезпечити гарячим харчуванням учнів 5-11 класів та вихованців 
закладів дошкільної освіти з урахуванням рішень Ємільчинської селищної ради «Про 
встановлення розміру плати за харчування в ЗДО Ємільчинської селищної ради» та Про 
встановлення розміру плати за харчування в ЗЗСО Ємільчинської селищної ради»    
Розмістити на сайті відділу освіти, молоді та спорту інформацію про організацію харчування, 
його вартість, перелік дітей пільгових категорій, яким надається право на безкоштовне 
харчування в закладах дошкільної та загальної середньої освіти. 
 
 Відділ освіти, молоді та спорту 

Ємільчинської селищної ради 
До 10 вересня 2020 року 

 
6. Ужити заходів щодо забезпечення у сільській місцевості підвезення учнів, вихованців і 
педагогічних працівників до закладів освіти, місць проведення учнівських олімпіад, 
конкурсів, змагань та у зворотному напрямку; раціонального і безпечного використання 
шкільних автобусів, їх технічного обслуговування; розробити і затвердити відповідно до 
чинних нормативних актів найбільш економічно вигідні маршрути руху шкільних автобусів 
з метою максимального забезпечення учнів організованим підвезенням. 
 
 Відділ освіти, молоді та спорту 

Ємільчинської селищної ради 
До 01 вересня 2020 року 

 
7. Продовжити роботу із забезпечення архітектурної доступності приміщень закладів освіти 
Ємільчинської селищної ради.  



 
 Відділ освіти, молоді та спорту 

Ємільчинської селищної ради 
Протягом року 

 
8. Ужити організаційних заходів для забезпечення закладів освіти педагогічними кадрами та 
створення належних умов для педагогічної діяльності. 
 
 Відділ освіти, молоді та спорту 

Ємільчинської селищної ради 
До 01 вересня 2020 року 

 
9. Ужити заходів для розширення мережі закладів дошкільної освіти, упроваджувати різні 
форми дошкільної освіти (соціально-педагогічний патронат, групи короткотривалого 
перебування, групи вихідного дня); забезпечити повне охоплення дітей старшого 
дошкільного віку організованими формами дошкільної освіти. 
 
 Відділ освіти, молоді та спорту 

Ємільчинської селищної ради 
До 01 вересня 2020 року 

 
10. Забезпечити використання коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам 
відповідно до затверджених порядків та виділення з місцевих бюджетів необхідного обсягу 
коштів на співфінансування заходів, передбачених зазначеними субвенціями. 
 
 Фінансовий відділ Ємільчинської селищної 

ради  
Відділ освіти, молоді та спорту 
Ємільчинської селищної ради 
До 31 грудня 2020 року 

 
11. Забезпечити проходження медичного огляду педагогічними працівниками, учнями 
закладів освіти  відповідно до чинного законодавства України. 
 
 Відділ освіти, молоді та спорту 

Ємільчинської селищної ради 
До 31 серпня 2020 року 

 
12. Провести комплексні роботи з підготовки приміщень і будівель закладів освіти до 
початку 2020/21 навчального року, оформити акти готовності. 
 
 Відділ освіти, молоді та спорту 

Ємільчинської селищної ради 
До 21 серпня 2020 року 

 
13. В умовах достатнього фінансування забезпечити проведення ремонтних робіт на 
харчоблоках закладів освіти, оновлення технологічного  обладнання та посуду. 
 
 Відділ освіти, молоді та спорту 

Ємільчинської селищної ради 
До 25 серпня 2020 року                                                                    

 



 
14. Провести комплекс заходів з підготовки закладів освіти до стабільної роботи в осінньо-
зимовий період 2020/2021 навчального року та забезпечити повну готовність до 
опалювального сезону. 
 
 Відділ освіти, молоді та спорту 

Ємільчинської селищної ради 
До 15 жовтня 2020 року 

 
15. Забезпечити заклади освіти твердим паливом в обсягах, необхідних для їх безперебійного 
функціонування в осінньо-зимовий період; провести перевірку приладів обліку тепла і газу 
відповідно до чинних нормативно-правових актів.  
 
 Відділ освіти, молоді та спорту 

Ємільчинської селищної ради 
До 01 жовтня 2020 року 

 
19. Ужити заходів для створення безпечних умов для учасників освітнього процесу,   
забезпечити    дотримання    правил    пожежної    та електробезпеки, виконання приписів 
підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій України. 
 
 Відділ освіти, молоді та спорту 

Ємільчинської селищної ради 
Протягом року 

 
20. Розпочати навчальний рік  з проведення Дня знань у закладах освіти усіх типів та форм 
власності з урахуванням вимог карантинних заходів, запроваджених у зв’язку з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. 
 
 Відділ освіти, молоді та спорту 

Ємільчинської селищної ради 
 

 
 
 
 
Начальник відділу освіти, молоді та спорту  Сергій ЖЕКА 
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