
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
гі?3 09  2 0  <Мл- м ' К и ї в № №

Про утворення 
робочої групи з питань
створення безпечних умов у закладах освіти

Відповідно до підпункту 3 пункту 6 Положення про Міністерство освіти і 
науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 жовтня 2014 року № 630 (зі змінами), та з метою організації виконання 
пункту 2, 3 протокольного доручення Кабінету Міністрів України від 17 вересня 
2022 року № 25087/0/1-22 щодо забезпечення закладів освіти захисними 
спорудами цивільного захисту

НАКАЗУЮ:

1. Утворити робочу групу з питань створення безпечних умов у закладах 
освіти (далі -  Робоча група), затвердивши її склад, що додається.

2. Робочій групі забезпечити розроблення проекту концепції безпеки 
закладів освіти.

3. Директорату європейської інтеграції, бюджетування та узгодження 
політик (Пижов О.) забезпечити організаційно-методичну підтримку діяльності 
Робочої групи.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр Сергій ШКАРЛЕТ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України 
від^ і  0 9  2022 р. №

СКЛАД

робочої групи з питань створення безпечних умов у закладах освіти

№ Прізвище, 
Ім’я, По батькові

Посада

Е ШКАРЛЕТ Сергій 
Миколайович

Міністр освіти і науки України (голова 
робочої групи)

2. КОСТЮЧЕНКО 
Олександр Володимирович

Заступник Міністра освіти і науки України 
(заступник голови робочої групи)

3. РОТОВА Віра Борисівна Заступник Міністра освіти і науки України 
(заступник голови робочої групи)

4. ПИЖОВ
Олександр
Михайлович

Генеральний директор директорату 
європейської інтеграції, бюджетування та 
узгодження політик Міністерства освіти і 
науки України (секретар робочої групи)

5. БЕРЕЖНА Тетяна 
Василівна

Заступник Міністра економіки України (за 
згодою)

6. БЕРИЛО Олександр 
Ееоргійович

Заступник начальника Департаменту 
поліції охорони Національної поліції 
України (за згодою)

7. БОТДАН Василь 
Володимирович

Начальник Управління ювенальної 
превенції Національної поліції України (за 
згодою)

8. БОНДАРЧУК Надія 
Леонідівна

Директор Департаменту впровадження 
пріоритетних проектів регіонального 
розвитку Міністерства розвитку громад та 
територій України (за згодою)

9. БОРУХОВСЬКИЙ Богдан 
Валентинович

Заступник Міністра охорони 
здоров’я України (за згодою)

10. ВІТОВЕЦЬКИЙ Віктор 
Олександрович

Директор Департаменту організації заходів 
цивільного захисту Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій (за 
згодою)

11. ЄРЕСЬКО Олег 
Вікторович

Еенеральний директор директорату 
дошкільної, шкільної, позашкільної та



інклюзивної освіти Міністерства освіти і 
науки України

12. КОНОНЕНКО Юрій 
Григорович

Начальник Головного управління загальної 
середньої та дошкільної освіти директорату 
дошкільної, шкільної, позашкільної та 
інклюзивної освіти Міністерства освіти і 
науки України

13. КУЧЕР Андрій 
Анатолійович

Головний спеціаліст відділу з питань 
державного майна та підприємств 
Управління з питань державного майна та 
підприємств Міністерства освіти і науки 
України

14. ЛУТАК Віталій 
Анатолійович

Головний спеціаліст відділу 
організаційного забезпечення та військової 
освіти головного управління вищої освіти і 
освіти дорослих директорату фахової 
передвищої, вищої освіти Міністерства 
освіти і науки України

15. МІЩЕНКО Віталій 
Олександрович

Головний спеціаліст сектору мобілізаційної 
роботи, цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Міністерства освіти і 
науки України

16. НІКОЛАЄВА Валерія 
Андріївна

Головний спеціаліст відділу з питань 
організації безпечного освітнього 
середовища директорату європейської 
інтеграції, бюджетування та узгодження 
політик Міністерства освіти і науки 
України

17. ПАВЛІЧЕНКО Катерина 
Володимирівна

Заступник Міністра внутрішніх справ 
України (за згодою)

18. ПЛАЩЕНКО Євген 
Миколайович

Генеральний директор Директорату 
просторового планування територій та 
архітектури Міністерства розвитку громад 
та територій України (за згодою)

19. РИКУН Богдана 
Володимирівна

Головний спеціаліст відділу з питань 
організації безпечного освітнього 
середовища директорату європейської 
інтеграції, бюджетування та узгодження 
політик Міністерства освіти і науки 
України



20. СИДОРЕНКО 
Вікторія Борисівна

Головний спеціаліст відділу організаційної 
діяльності та соціальних питань головного 
управління професійної освіти директорату 
професійної освіти Міністерства освіти і 
науки України.

21. СОКОЛЕНКО Світлана 
Василівна

Головний спеціаліст відділу 
середньострокового прогнозування та 
поточного планування фінансів 
професійних навчальних закладів та інших 
закладів, установ Міністерства освіти і 
науки України

22. УБОЕОВ Сергій 
Геннадійович

Генеральний директор Директорату 
медичних кадрів, освіти і науки 
Міністерства охорони 
здоров’я України (за згодою)

23. ЧЕКРИГІН Олександр 
Миколайович

Директор Департаменту запобігання 
надзвичайним ситуаціям Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій(за 
згодою)

24. ШУСТ Олександр Іванович Заступник генерального директора 
Директорату -  керівник експертної групи з 
координації та моніторингу 
розвитку медичної інфраструктури 
Директорату стратегічного 
планування та координації Міністерства 
охорони здоров’я України (за згодою)

Т.в.о. генерального директора директорату 
європейської інтеграції, бюджетування 
та узгодження політик

./

Оксана ДВІРСЬКА


