
 

 

 

 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
        

 

від __27.08.2020__ №___272__ 

           м. Покровськ 

 

 

Про підготовку закладів загальної середньої освіти 

Покровської міської ради Донецької області 

до нового 2020-2021 навчального року 

 

 

З метою своєчасної і якісної підготовки закладів загальної середньої освіти 

Покровської міської ради до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий 

період 2020-2021 років, заслухавши інформацію начальника відділу освіти 

Покровської міської ради Донецької області Голуб М.О. «Про підготовку закладів 

загальної середньої освіти Покровської міської ради до нового 2020-2021 

навчального року», та враховуючи факти, викладені в акті моніторингового 

спостереження щодо відповідності вимогам по організації протиепідемічних 

заходів у закладах освіти в період карантину у зв’язку з поширенням 

короновірусної хвороби (COVID-19), організації харчування дітей в загально-

освітніх навчальних закладах та закладах дошкільної освіти відділу освіти 

Покровської міської Ради від 18.08.2020 року, керуючись статтями 32, 59, 73 

Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в 

Україні» виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

  

1. Інформацію начальника відділу освіти Покровської міської ради 

Донецької області Голуб М.О. «Про підготовку закладів загальної середньої освіти 

Покровської міської ради до нового 2020-2021 навчального року» прийняти до 

відома. 

2. Факти виявлених порушень, викладені в акті моніторингового 

спостереження щодо відповідності вимогам по організації протиепідемічних 

заходів у закладах освіти в період карантину у зв’язку з поширенням 

короновірусної хвороби (COVID-19), організації харчування дітей в загально-

освітніх навчальних закладах та закладах дошкільної освіти відділу освіти 

Покровської міської Ради від 18.08.2020 року , визнати підтвердженням 

незадовільного стану готовності закладів загальної середньої освіти до нового 

навчального року. 

 

3. Відділу освіти міської ради (Голуб М.О.), керівникам закладів загальної 

середньої освіти: 



3.1. Завершити комплектування шкільної мережі до 01.09.2020 р. 

3.2. Вжити заходи щодо забезпечення учнів необхідною кількістю 

підручників та навчальних посібників до 01.09.2020 р. 

3.3. Завершити поточні ремонтні роботи будівель закладів загальної 

середньої освіти до 01.09.2020 р. 

3.4. Завершити роботи по гідравлічній промивці та опресуванню теплових 

мереж навчальних закладів до початку опалювального сезону; 

3.5. Вжити заходи щодо організації повноцінного, безпечного і якісного 

харчування учнів до 01.09.2020 р. 

3.6. Завершити підготовку закладів освіти, стосовно виконання вимог 

санітарного законодавства та дотримання противоепідемічних заходів у 

період карантину, у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-

19) до 01.09.2020 р. 

3.7. Про виконання даного рішення інформувати міську раду до 15.09.2020 р. 

 

 4. Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на відділ 

освіти Покровської міської ради Донецької області (Голуб М.О.), контроль –  

на заступника міського голови Ларіну В.В. 

 

 

 

В.п. міського голови                   О. Требушкін 

 

 


