
 
 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 
 
від 

 
22.04. 

 
20 

 
22 

 
р. 

        
        м. Запоріжжя                                     

 
№ 

 
196 

 
 
 
Про завершення  
2021/2022 навчального року  
в закладах освіти Запорізької  
області  

 
Керуючись статтями 6, 22 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Законом України «Про правовий режим воєнного стану», 
указами Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного 
стану в Україні», від 24.02.2022 № 68/2022 «Про утворення військових 
адміністрацій», від 14.03.2022 № 133/2022 «Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 
27.01.2021 № 86 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
від 12 березня 2003 р. № 305 «Про затвердження Положення про дошкільний 
навчальний заклад», наказом Міністерства освіти і науки України (далі – 
Міністерство) від 01.04.2022 № 290 «Про затвердження методичних 
рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року», 
листом Міністерства від 07.03.2022 № 1/3378-22 «Про практику застосування 
трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму 
воєнного стану», з метою забезпечення максимально можливої безпеки 
учасників освітнього процесу, 
ЗОБОВ'ЯЗУЮ: 

 
1. Начальника Запорізької районної військової адміністрації; 

сільських, селищних, міських голів м. Запоріжжя та Запорізького району 
завершити 2021/2022 навчальний рік у закладах загальної середньої та 
позашкільної освіти виключно за дистанційною формою навчання з 
використанням доступних технічних можливостей та з урахуванням безпекової 
ситуації на території у терміни, визначені структурами навчального року. 

 
2. Начальників Бердянської, Василівської, Мелітопольської, 

Пологівської районних військових адміністрацій; сільських,  селищних, міських 
голів Бердянського, Василівського, Мелітопольського, Пологівського районів 
для збереження життя та здоров’я учасників освітнього процесу та з 
урахуванням обмежених можливостей для організації освітнього процесу на 
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окупованих територіях оголосити завершення 2021/2022 навчального року у 
закладах загальної середньої та позашкільної освіти 02.05.2022; провести 
семестрове та річне оцінювання навчальних досягнень учнів, враховуючи  
результати оцінювання у І семестрі та оцінок у ІІ семестрі; рекомендувати у 
межах власних повноважень забезпечити виконання освітньої програми 
закладів освіти та навчальних  програм з усіх предметів навчальних планів, не 
виконаних у повному обсязі у 2021/2022 навчальному році, шляхом ущільнення 
навчального матеріалу при складанні календарно-тематичного планування у 
2022/2023 навчальному році; забезпечити організацію видачі та обліку 
замовлених документів про базову середню освіту та повну загальну середню 
освіту; забезпечити оплату праці працівників закладів та установ освіти в 
умовах правового режиму воєнного стану відповідно до чинного законодавства. 

 
3. Начальників районних військових адміністрацій; сільських,  

селищних, міських голів для збереження життя та здоров’я учасників 
освітнього процесу оголосити завершення 2021/2022 навчального року у 
закладах дошкільної освіти 02.05.2022; забезпечити оплату праці працівників 
закладів дошкільної освіти в умовах правового режиму воєнного стану 
відповідно до чинного законодавства. 
 

4. Контроль за  виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови облдержадміністрації згідно з функціональним розподілом 
обов’язків. 
 
 
Голова         Олександр СТАРУХ 
 
 
 
 
 
 
 


