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Р о зп оРяд)кв'ння

9уц!'в х, |А

[1ро орган|зований почдток
2014п0|5 навчальцого року та
п!дготовку до опалк)вальцого сезону

в!дпов|дно до 3акону 9кра!ни <||ро осв[ц>>, кер},|очись статтями 6,22,39
3акону }кра!ни <|!ро м!сцев1 державн| адм|н|страц1!'>, з метото забезпеченття
орган1зованого пояатч 201412015 навчального року та п!дготовки до
оп:!1|ов:1пьного се3ону, врахов),|о.ти р1птення колей| районно| державно|
адм1н|сщац|! в1д 23 вересня 2014 року:

1. Рекоменд1ъати кер|вникам навчапьн!'( заклад!в провести як1сну
п|дготовч навчальних заклад1в району до роботи в оо|нньо_зимовий пер1од
201 4 /20 \ 5 навчального року.

2. Рекометтдувати с|льським та селип]ним головам спР!'{ти орган1зац1{

роботи щодо зм|цнення матер|ально-техн!чно] бази н:1вчальних з:1к.]!ад|в рйону
у новому 20|4/2015 навнальнотшу роц| та п1дготовки до опа]1]овапьного оезощ/.

3.Ф1нансовотиу управл|ннто районно| державно| адм!н!сщац|!
(Бурейко 1.й.) зд1йснтгшт ф1нансрання заход1в щодо погатшенвя заборгованост|
за теплопостачання та техн|чне обслуговування те!1пових мере)1( навч:1'!ьних
заклад!в району в мех{ах затвердхених асигщ/вань.

4. Б[д1лу осв1ти районно} державно1 адм1н1отрац!!
()1яховин-3всрсва €.Ф.):

4.1.8зяти п!д особистий контоль виконан|{я заход|в з пйготовки
навч:1пьних заклад1в рйону до роботи в ос!нньо-зимовий пер1од на
?0|4/2015 навча.тльний р|к та забезпенення оптим:ш!ьних },]\{ов д;1я навчання та
виховання унн!в.

4.2. Бэкитп заход!в щодо максим{1льного задоволення пощеб населення в
охогтленн| д1тей п'ятир1нного в|ку лоптк1льного осв!тою в|дпов!дно до вимог
чинного законодавства.

4.3. |1родовхтттга практич обла:птуванття комп'тотерних клас|в та
забезпеченття навчальних заклад1в мультимед|йното техн1кото.

4.4. Бзятп п[д особистий конщоль питанття забезпечення :пк|льттих
котелень твердим п:1ливом.

4'5.8жутти заход1в щодо до},комплекцвання навна.тльних заклад!в
педагойннимп кадрами.
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4.6. 3абезпечити неухипьне викон€}ння постанови 1(аб1нец й|н!сщ[в
!кра!ни в|д 12.04.2000 3х[э 646 <|{ро затвердження 1нсщ1тп1'| з обл|ч л!тей !
п|дл1тЁв :пк!льного в|кР> та охопити ус!х д1тей плк|льного в|ц обов'язкового
базовото та повно|о загально!о середньото осв!тото за р!знилли формами.

4.7. |{ро виконанн'{ розпорядження |нфортяувати голову районно!
державнот адм!н!сраш|| через сектор конто',1!о апарату районно| лчтсавно1
адм1н1срац!| в терм|н до 15 жовтня 2014.

5. конщоль за виконанн.'{м розпорядх(ен!!{ пок.]|асти на засчд1ника
голови районно! дерх<авно| адм|н1сщац[| (оростельова 8.8.

!1ер:пий засцгпник голов}|
районно! дерясавно1 адм!н|страц|1 вАРкв!;нов


