
Керівникам обласних, Київської 
міської військових адміністрацій

Про підготовку закладів освіти 
до нового навчального року та 
опалювального сезону в умовах 
воєнного стану

Шановні колеги!

Широкомасштабна збройна агресія російської федерації залишила за 
собою значну небезпеку для місцевого населення. Імовірність повітряних ударів 
або терористичних актів внаслідок збройної агресії залишається значно високою.

Для колективного захисту учасників освітнього процесу від впливу 
небезпечних факторів, що виникають внаслідок воєнних дій або терористичних 
актів, передбачено фонд захисних споруд цивільного захисту (далі – ЗСЦЗ).

Відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, 
честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави.

На підставі статей 53 та 54 Закону України «Про освіту» здобувачі освіти, 
педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають право на безпечні 
та нешкідливі умови навчання, утримання і праці.

Положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки 
життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, 
затвердженого наказом МОН від 26.12.2017 № 1669, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 23 січня 2018 р. за № 100/31552, визначено, що 
керівник закладу освіти є відповідальним за створення безпечних умов 
освітнього процесу та не дозволяє проведення освітнього процесу за наявності 
шкідливих та небезпечних умов. 

Пунктом 15 частини першої статті 20 Кодексу цивільного захисту України 
визначено, що до завдань і обов’язків суб’єктів господарювання у сфері 
цивільного захисту належить забезпечення дотримання вимог законодавства 
щодо створення, зберігання, утримання, використання та реконструкції ЗСЦЗ.

Порядок створення, утримання фонду ЗСЦЗ та ведення його обліку, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. 
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№ 138. Вимоги щодо утримання та експлуатації ЗСЦЗ, затверджені наказом 
Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018  № 579, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 р. за № 879/32331.

Задля організованого початку нового навчального року, приведення 
інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання закладів освіти у 
відповідність до чинних стандартів, правил та норм МОН рекомендує 
використовувати інструктивно-методичні матеріали щодо порядку підготовки 
закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону з питань 
цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності, що надіслані 
листом МОН від 29.07.2020 № 1/9-406, та розміщені на офіційному веб-сайті 
МОН за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/diyalnist/civilnij-zahist-ta-
bezpeka-zhittyediyalnosti.

З метою забезпечення стійкого функціонування об’єктів освіти в умовах 
воєнного стану, створення безпечного освітнього середовища у закладах освіти 
та збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу пропонується 
організувати заходи щодо:

обов’язкової перевірки закладів освіти та прилеглих до них територій на 
наявність вибухових предметів та пристроїв фахівцями Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій;

контролю готовності закладів освіти до нового навчального року та 
опалювального сезону, а також готовності використання за призначенням ЗСЦЗ;

готовності локальних та об’єктових систем оповіщення з практичним 
запуском сигнально-гучномовних пристроїв (сирен), електронних 
інформаційних табло та інших технічних засобів (особливу увагу звернути на 
доступність оповіщення для дітей з вадами зору та слуху);

приведення евакуаційних шляхів у відповідність до норм законодавства, 
встановлення покажчиків руху та табличок біля входу до захисних та інших 
споруд, призначених для укриття учасників освітнього процесу;

приведення у готовність ЗСЦЗ, насамперед для захисту від застосування 
звичайних засобів ураження з урахуванням доступності для осіб з інвалідністю 
та інших маломобільних груп населення;

створення та поповнення фонду ЗСЦЗ шляхом обстеження та взяття на 
облік підземних та наземних будівель і споруд закладів освіти для встановлення 
можливості щодо їх використання як споруд подвійного призначення та 
найпростіших укриттів;

дообладнання споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів 
або облаштування швидкоспоруджуваних захисних споруд в кожному закладі 
освіти з урахуванням забезпечення укриття 100 відсотків учасників освітнього 
процесу;

створення запасів матеріалів, обладнання, інструменту, води та медичних 
засобів, необхідних для приведення у готовність та укомплектування фонду 
ЗСЦЗ закладів освіти;
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висвітлення безпекової інформації через максимальну кількість телерадіо 
мереж та мереж загального користування, включаючи інтернет-ресурси (сайти, 
соціальні мережі, текстові повідомлення, тощо).

проведення практичних тренувань щодо дій у разі оголошення сигналу 
«Повітряна тривога», загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації 
воєнного характеру або терористичного акту.

Звертаємо увагу, що на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів 
України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та 
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 
поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) під час організації заходів з підготовки 
закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону 
передбачити виконання заходів запобігання поширенню медико-біологічної 
надзвичайної ситуації державного рівня, пов’язаної з поширенням на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2.

З повагою

Міністр                Сергій ШКАРЛЕТ
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