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м.Запоріжжя

Про організацію роботи комунальних закладів освіти 
м.Запоріжжя в умовах правового режиму воєнного стану

З метою належної організації роботи комунальних закладів освіти м.Запоріжжя в 
умовах правового режиму воєнного стану, враховуючи вимоги Указу Президента України 
№64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», рішення виконавчого комітету 
Запорізької міської ради від 24.02.2022 №110 «Про вжиття додаткових заходів у м.Запоріжжі 
у зв’язку із введенням воєнного стану у Україні», рішення місцевої комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій м.Запоріжжя від 24.02.2022 №09, 
керуючись ст.54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Положенням про 
департамент освіти і науки Запорізької міської ради»

НАКАЗУЮ:

1. КОВАЛЬОВІЙ Катерині Миколаївні, заступнику директора департаменту освіти і 
науки Запорізької міської ради з економічних питань департаменту освіти і науки Запорізької 
міської ради:

1.1 вжити заходи, в разі необхідності, щодо використовування асигнувань на 
харчування здобувачів освіти у закладах дошкільної та загальної середньої освіти, 
передбачені Програмою «Освіта на 2022-2024 роки», затвердженою рішенням Запорізької 
міської ради від 22.12.2021 №39 «Про затвердження програм по освітній галузі», для 
забезпечення харчуванням евакуйованих осіб, розміщених у будівлях закладів дошкільної та 
загальної середньої освіти, військовослужбовців територіальної оборони відповідно до 
рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 24.02.2022 №110 «Про вжиття 
додаткових заходів у м.Запоріжжі у зв’язку із введенням воєнного стану у Україні», рішення 
місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 
м.Запоріжжя від 24.02.2022 №09.

1.2 підготувати для розгляду на найближчій сесії Запорізької міської ради проект 
рішення Запорізької міської ради щодо внесення змін до Програми «Освіта на 2022-2024 
роки» у зв’язку з виконанням п. 1.1 цього рішення.

2. Начальникам територіальних відділів освіти департаменту освіти і науки 
Запорізької міської ради (ГОДЖЕК О.В., ЄРЕМЕНКО Л.В., КІНЕБАС В.В., ЛИТОВЧЕНКО 
Я.Ю., ПЕРЕПЕЛИЦЯ Н.Є., СИТЕНКО Н.Ю., ШАПОВАЛОВА Н.М.), керівникам 
комунальних закладів освіти міста Запоріжжя з 24.02.2022:

2.1 забезпечити перебування на робочих місцях у закладах освіти безпосередньо 
керівників закладів освіти, відповідальних осіб за функціонування систем водо-, електро-, 
теплопостачання, збереження матеріальних цінностей, чергових, сторожів, технічного 
персоналу за графіком;

2.2 уточнити та перевірити систему зв'язку з керівниками органів управління, 
визначеною категорією працівників та членами трудового колективу;
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2.3 посилити охорону та пропускний режим в закладах освіти, постійний огляд 
будівель, приміщень, прилеглих територій;

2.4 тримати на постійному контролі готовність до роботи найпростіших укриттів в 
закладах освіти;

2.4 забезпечити проведення інструктажів з персоналом закладів освіти щодо порядку 
дій в умовах правового режиму воєнного стану;

2.5 забезпечити збереження матеріальних цінностей та документації здобувачів освіти, 
персоналу закладів освіти, управлінських документів;

2.6 організувати розміщення евакуйованих осіб у будівлях комунальних закладів 
дошкільної та загальної середньої освіти, придатних для проживання.

3. Керівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста Запоріжжя 
призупинити освітній процес з для учнів 1-11(12) класів з 24.02.2022 до особливого 
розпорядження з можливістю швидкого відновлення роботи.

4. Керівникам закладів дошкільної освіти міста Запоріжжя призупинити освітній 
процес з 24.02.2022 до особливого розпорядження з можливістю швидкого відновлення 
роботи та забезпечити організацію роботи чергових груп за погодженням з органом 
управління освіти, роботу харчоблоків закладів в штатному режимі.

5. Об’єднаній централізованій бухгалтерії департаменту освіти і науки Запорізької
міської ради (САВЕНКО О.В.), начальникам територіальних відділів освіти департаменту 
освіти і науки Запорізької міської ради (ГОДЖЕК О.В., ЄРЕМЕНКО Л.В., КІНЕБАС В.В., 
ЛИТОВЧЕНКО Я.Ю., ПЕРЕПЕЛИЦЯ Н.Є., СИТЕНКО Н.Ю., ШАПОВАЛОВА Н.М.), 
керівникам комунальних закладів освіти міста Запоріжжя, особам, визначених
відповідальними (уповноваженими) за виконання укладених договорів з постачання 
продуктів харчування у взаємодії із суб'єктами господарювання - постачальниками продуктів 
харчування забезпечити завезення продовольчої сировини та продуктів харчування до 
закладів дошкільної освіти відповідно до заявок керівників закладів, погоджених з органом 
управління освіти.

6. Об’єднаній централізованій бухгалтерії департаменту освіти і науки Запорізької
міської ради (САВЕНКО О.В.), начальникам територіальних відділів освіти департаменту 
освіти і науки Запорізької міської ради (ЕОДЖЕК О.В., ЄРЕМЕНКО Л.В., КІНЕБАС В.В., 
ЛИТОВЧЕНКО Я.Ю., ПЕРЕПЕЛИЦЯ Н.Є., СИТЕНКО Н.Ю., ШАПОВАЛОВА Н.М.), 
керівникам комунальних закладів освіти міста Запоріжжя,, особам, визначених
відповідальними (уповноваженими) за виконання укладених договорів з послуг харчування у 
взаємодії із суб'єктами господарювання - організаторами харчування у закладах загальної 
середньої освіти та дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти забезпечити 
організацію харчування у разі потреби за погодженням з органом управління освіти.


