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РІШЕННЯ  
 

                                         

26 серпня 2021 року № _____ 

    

Про підготовку закладів освіти  

Лубенської територіальної громади 

до 2021-2022 навчального року 
 

Управлінням освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області проведена перевірка стану 

готовності закладів освіти Лубенської територіальної громади до 2021-2022 

навчального року та роботи в осінньо-зимовий період. Всі заклади загальної 

середньої, дошкільної та позашкільної освіти готові до роботи у новому 

навчальному році з дотриманням вимог адаптивного карантину.  

Під час  підготовки закладів освіти Лубенської територіальної громади  

в усіх закладах були проведені поточні та косметичні ремонти.  

 У 2021 році було встановлено протипожежну сигналізацію в Ісківській 

загальноосвітній школі та  Лубенському закладі дошкільної освіти  №8 

«Чебурашка». 

 У Лубенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 продовжується 

реконструкція з термомодернізацією будівлі. Будівельні роботи виконуються  

за рахунок співфінансування з міського та державного бюджетів.  На початку 

року було проведено коригування проєктно-кошторисної документації у 

зв’язку з виникненням додаткових видів та обсягів робіт. У даний час 

тривають роботи  за рахунок коштів місцевого бюджету. За умови повного  

співфінансування з державного бюджету роботи планується завершити до 

кінця 2021 року. 

У Лубенському дошкільному навчальному закладі №9 «Берізка» на 

умовах співфінансування також завершено реконструкцію будівлі з 

термомодернізацією.  

Покращення матеріально-технічної бази закладів  вибудовується  як 

постійна і  послідовна робота.  Велике значення має збереження матеріально-

технічної бази в робочому стані (будівлі, споруди, обладнання та оснащення), 

та постійне її покращення і вдосконалення. Оновлюється обладнання 

харчоблоків, комп’ютерна база, здійснюється закупівля меблів та обладнання  

для класів нової української школи. 



 

 

Керуючись п. "а" ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

 

виконавчий комітет Лубенської міської ради 

в и р і ш и в: 

 

  1. Інформацію начальника Управління освіти виконавчого комітету 

Лубенської  міської  ради  Лубенського району Полтавської області  

Костенка М.В. про підготовку закладів освіти Лубенської територіальної 

громади до 2021-2022 навчального року взяти до відома (додається).  

2.  Управлінню освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області (начальник Костенко М.В.), 

керівникам закладів освіти: 

- продовжити роботу щодо зміцнення і модернізації навчально-

матеріальної бази закладів освіти, в тому числі забезпечення комп'ютерною 

технікою; 

- забезпечити належні умови безпечного перебування в закладах освіти 

учасників освітнього процесу. 

3. Організацію виконання рішення  покласти на начальника  

Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області Костенка М.В. 

4. Контроль   за   виконанням  цього  рішення  покласти  на заступника   

Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Харченко І.В.  

 

 

Лубенський міський голова                                         Олександр ГРИЦАЄНКО   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Інформація 

до проєкту рішення виконавчого комітету  

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від 

26.08.2021р.   

«Про підготовку закладів освіти Лубенської територіальної громади 

до 2021-2022 навчального року» 

 

Управлінням освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області проведена перевірка стану 

готовності закладів освіти Лубенської територіальної громади до 2021-2022 

навчального року та роботи в осінньо-зимовий період. Всі заклади загальної 

середньої, дошкільної та позашкільної освіти готові до роботи у новому 

навчальному році з дотриманням вимог адаптивного карантину.  

Під час  підготовки закладів освіти Лубенської територіальної громади  

в усіх закладах були проведені поточні та косметичні ремонти. (Лубенська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – поточний ремонт частини 

підвальних  приміщень,  Опорний  заклад  Вовчицька загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів  - ліцей імені В.Ф. Мицика – поточний ремонт ганків, ремонт 

класних кімнат; Лубенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  №2 – ремонт 

їдальні, проведені оздоблення, пофарбування, дрібний ремонт мереж тощо ).   

 У 2021 році було встановлено протипожежну сигналізацію в Ісківській 

загальноосвітній школі та  Лубенському закладі дошкільної освіти  №8 

«Чебурашка». 

 У Лубенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 продовжується 

реконструкція з термомодернізацією будівлі. Будівельні роботи виконуються  

за рахунок співфінансування з міського та державного бюджетів.  На початку 

року було проведено коригування проєктно-кошторисної документації у 

зв’язку з виникненням додаткових видів та обсягів робіт. У даний час 

тривають роботи  за рахунок коштів місцевого бюджету. За умови повного  

співфінансування з державного бюджету роботи планується завершити до 

кінця 2021 року. 

У Лубенському дошкільному навчальному закладі №9 «Берізка» на 

умовах співфінансування також завершено реконструкцію будівлі з 

термомодернізацією.  

 Покращення матеріально-технічної бази закладів  вибудовується  як 

постійна і  послідовна робота.  Велике значення має збереження матеріально-

технічної бази в робочому стані (будівлі, споруди, обладнання та оснащення), 

та постійне її покращення і вдосконалення. Оновлюється обладнання 

харчоблоків, комп’ютерна база, здійснюється закупівля меблів та обладнання  

для класів нової української школи. 

 

 

Начальник Управління освіти                                          Мирослав КОСТЕНКО 

 


