
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ЛЕБЕДИНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 
 

26.01.2023                                                                        № 16-ОД  

  

Про організацію освітнього 

процесу у закладі дошкільної 

освіти  

 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 

27.07.2022 №1/8504-22 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 

2022/2023 навчальному році» питання організаційних аспектів діяльності ЗДО в 

умовах воєнного стану регулюються Законом України № 2136-IX від 15.03.2022 «Про 

організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», а також зазначені в листах 

Міністерства освіти і науки України від 02.04.2022 № 1/3845-22 «Про рекомендації 

для працівників ЗДО на період дії воєнного стану в Україні», від 17.03.2022 № 1/3475-

22 «Про зарахування до ЗДО дітей із числа внутрішньо переміщених осіб», від 

22.06.2022 № 1/6887-22 «Щодо збереження мережі закладів дошкільної освіти та 

захисту прав їх працівників». 

В умовах воєнного стану зазнала змін організація роботи закладів дошкільної 

освіти. Попри жорстокий збройний наступ РФ заклади дошкільної освіти 

продовжують надавати дітям освітні послуги. 

Організація освітнього процесу залежить від безпекової ситуації у кожному 

населеному пункті. 

Враховуючи вище зазначене, потребу працюючих батьків у влаштуванні дітей до 

закладів дошкільної освіти та наявність договору на укриття в захисній споруді від 25 

січня 2023 року, укладеного з Лебединським районним судом в Сумській області: 

НАКАЗУЮ: 

1. Організувати освітній процес у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Ромашка» Лебединської міської ради у змішаній формі. 

2. Керівнику закладу: 

1) Організувати роботу чергової групи для дітей віком від 4 до 6 років, батьки 

яких працюють та не мають можливості здійснювати догляд за дітьми, з чотирьох 

годинним перебуванням без організації харчування та в кількості осіб, відповідно до 

потужності укриття з 1 лютого  2023 року. 

2) Провести роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо 

роботи закладів.  

3) Створити необхідні умови для організації освітнього процесу у закладі 

дошкільної освіти з урахуванням безпекової ситуації. 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на спеціаліста Управління 

освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Лебединської міської ради Влезько 

Л.М. 

 

Начальник                              Тетяна ГРИМАЙЛО 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2136-20

