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Про підготовку закладів освіти  

Лубенської територіальної громади 

до 2022-2023 навчального року 
 

 

На виконання розпорядження Лубенського міського голови від 

21.07.2022 року №334р Управлінням освіти виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області спільно з фахівцями 

сектору з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області, Лубенського 

районного відділу Національної поліції України, Лубенського районного 

управління Головного управління ДСНС України у Полтавській області, 

Лубенського районного управління Головного управління 

Держпродспоживслужби України у Полтавській області проведено перевірку 

стану готовності закладів освіти Лубенської територіальної громади до  2022-

2023 навчального року та огляд (оцінка) захисних споруд цивільного захисту 

персоналу та дітей.  

Освітній простір Лубенської територіальної громади налічує 49 

закладів освіти, у яких налічується 11 протирадіаційних укриттів (ПРУ). 13 

закладів мають найпростіші укриття в яких проведено поточний ремонт 

внутрішніх приміщень, облаштовано місця для перебування людей: 

розміщені столи, стільці, лавки, ліжка; зроблені запаси води, медикаментів, 

установлені біотуалети, тощо. Однак за результатами комісійного огляду 

(оцінки) захисних споруд жодна із них через невідповідність нормативним 

вимогам не визнана придатною для масового безпечного перебування у них 

дітей і персоналу. Обмежено готовим визнано укриття одного із закладів 

загальної середньої освіти громади. 

 



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 2022-2023 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 створення безпечного простору в закладах 

освіти Лубенської територіальної громади; 

- здійснювати освітній процес в очній та змішаній формі виключно в 

закладах, у яких наявні захисні споруди визнані готовими або 

обмежено готовими до використання (за вибором батьків). В інших 

закладах – організувати дистанційне навчання; 

- у закладах дошкільної та позашкільної освіти, які на час воєнного стану 

не здійснюватимуть освітній процес за жодною із форм, рекомендувати 

запроваджувати простій у відповідності до чинного законодавства 

України. 

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   

 

 
 

 

 

 

 


