
                                                                          
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

   червня 2021 року                             Деражня                                            №  
 

   Про заходи щодо підготовки 

закладів освіти громади до 

початку нового 2021-2022 

навчального року 

 

   Розглянувши інформацію відділу освіти, молоді та спорту Деражнянської 

міської ради про заходи щодо підготовки закладів освіти Деражнянської міської 

територіальної громади до початку нового 2021-2022 навчального року, 

керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити заходи щодо підготовки закладів загальної середньої освіти, 

закладів дошкільної освіти та закладів позашкільної освіти Деражнянської 

міської територіальної громади до початку нового 2021-2022 навчального року 

згідно з додатком. 

2. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту Деражнянської міської ради 

Євгену БАЛІГАРУ прозвітувати про проведену роботу із закладами освіти 

громади до 27 серпня 2021 року. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Андрія ІВАХОВА і 

начальника відділу освіти, молоді та спорту Деражнянської міської ради Євгена 

БАЛІГАРА. 

 

 

 

 

 

Міський голова Андрій КОВПАК 

  

 

 



 

 

Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Деражнянської міської ради 

від _ червня 2021 № _ 

 

ЗАХОДИ 

 щодо підготовки закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної 

освіти та закладів позашкільної освіти Деражнянської міської територіальної 

громади до початку нового 2021-2022 навчального року 

 

№ Заходи Термін виконання Відповідальні 
1 Створення освітнього простору для 

здобувачів освіти (3 класу) 
06.08.2021 відділу освіти, молоді 

та спорту 

Деражнянської міської 

ради; керівники 

закладів освіти 

2 Поточний ремонт приміщень  06.08.2021 відділу освіти, молоді 

та спорту 

Деражнянської міської 

ради; керівники 

закладів освіти 

3 Поточний ремонт цементованих 

майданчиків для сміттєзбиральників. 

06.08.2021 відділу освіти, молоді 

та спорту 

Деражнянської міської 

ради; керівники 

закладів освіти 

4 Поточний ремонт огорож навколо 

території закладів. 

06.08.2021 відділу освіти, молоді 

та спорту 

Деражнянської міської 

ради; керівники 

закладів освіти 

5 Поточний ремонт спорт споруд і 

майданчиків.  

06.08.2021 відділу освіти, молоді 

та спорту 

Деражнянської міської 

ради; керівники 

закладів освіти 

6 Поточний ремонт меблів.  06.08.2021 відділу освіти, молоді 

та спорту 
Деражнянської міської 

ради; керівники 

закладів освіти 

7 Поточний ремонт їдалень.  06.08.2021 відділу освіти, молоді 

та спорту 

Деражнянської міської 

ради; керівники 

закладів освіти 

8 Часткова заміна  освітлення в класах, 

кабінетах  

06.08.2021 відділу освіти, молоді 

та спорту 

Деражнянської міської 

ради; керівники 

закладів освіти 

9 Придбання  протипожежного 

обладнання. 

06.08.2021 відділу освіти, молоді 

та спорту 



 

 
Деражнянської міської 

ради; керівники 

закладів освіти 

10 Поточний ремонт інженерних 

комунікацій: водопостачання, 

каналізації.  

06.08.2021 відділу освіти, молоді 

та спорту 

Деражнянської міської 

ради; керівники 

закладів освіти 

11 Поточний ремонт та встановлення 

вентиляції. 

06.08.2021 відділу освіти, молоді 

та спорту 

Деражнянської міської 

ради; керівники 

закладів освіти 

12  Поточний ремонт автобусів 06.08.2021 відділу освіти, молоді 

та спорту 

Деражнянської міської 

ради; керівники 

закладів освіти 

13 Поточний ремонт опалювальної 

системи (котелень,  пічок),  

01.08.2021 відділу освіти, молоді 

та спорту 

Деражнянської міської 

ради; керівники 

закладів освіти 

14 Підготовка закладів освіти до роботи 

у осіньо-зимовий період 

01.10.2021 відділу освіти, молоді 

та спорту 

Деражнянської міської 

ради; керівники 

закладів освіти 

15 Вивчення стану підготовки  

закладів     освіти     Деражнянської   

міської територіальної громади        

до 2020/2021 навчального року 

 

13.08.2021 відділу освіти, молоді 

та спорту 

Деражнянської міської 

ради; керівники 

закладів освіти 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                Олексій БЕДНАРСЬКИЙ 
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