
чугутвськА РАйоннА дп, РжАвнА Адм|н1стРАщя
хАРк!всько| оБлАст[

РозпоРядя{вння

9уц|в ]т9 /ы.

[1ро проведепня огляду готовност|
навчальних заклад!в району до
нового 2015/201б навчального року

8йпов|дно до статей 6' 22, з9 3акону }кра!ни <<[!о м!сцев! дер;кавн|
адм!н|сщац|!)>, частини 1 статг| 14 3акону }кра!ни <|{ро осв|ту>, 9каз|в
[{резидента }ща]ни в1д 1'7.04.2002 !{9 з4712002 <|{ро Ёац1ональну доктрину
розвитку осв|ти>>, в!д 20.0з.2008 !{р 244/2008 <|!ро додатков| з!1ходи щодо
п|двищення якост1 осв1ти в }кра!н!>>, розпоряджень голови {арк[всько|
обласно1 дер:кавно| адм|н!орац|! в1д 15.04.2015 },|з 160 <|1ро орган1зац|йну

роботу з п1дготовки господарського комплексу та об'ект!в соц1ально| сфери до

26.05.2015 л!
господароького

сталого функц|онування в ос;нньо-зимовий пер|од 2015-2016 рок|в>, в|д

функц|онування

242 <<т7ро затверд)кення плану заход|в щодо п!дготовки
ком!1лексу та об'скт|в соц|ально! сфери до сталого
в ос|нньо-зимовий пер|од 20\5-20\6 рок1в>, з метото

актив!зац!! роботи кер|вник!в доцтк|льних, позатпк!льних та зага]1ьноосв1тн1х
навч€!''1ьних заклад|в району щодо створення нац1е)кних умов дпя навчання |

виховання д!тей' визнанення педагоЁчних колектив|в. кер1вник!в |праш!вник|в
навчальних заклад1в, як1 зробили вагомий внесок в орган!зац1то в!дпов|дно!

роботи:
1. €творити ком!с!то щодо проведення огляду готовност1 навчальних

заклад1в району до нового 2015/2016 навч€шьного року та затвердити !'! склад
(лолаеться)

2. (ом|с!| щодо щоведен}1'] ог'ш{ду го!овност! навчальних заклад!в

району до нового 2015/201б навч;!''1ьного року провести огляд готовност!
навчальних заклад|в району до нового 20|5/20\6 навчального роч в терм|н
з 04 по |0 серпня 2015 року.

3. 1{онщоль за виконанням розпорядхення покласти на заступника
голови районно! державно| адм1н|страц1! Болоцкову 8.й.

|олова районно1 дерлсавн
адм!п|страц!| €.о. коРол!ок



зАтввРд{шно

Розпоряд:кення Ёлови
раионно1 дер)кавно1 ?дм1н1отац!1/7 '""/ш,, }{р #4

с клАд
ком!с[[ щодо проведення огдяду готовносг! навча]|ьних 3аклад!в райошу

до нового 201512016 навнального рощг

воло1ковА
8алентина йихайл|вна

БАБ1с|ъ
Антон Анатол1йович

волосвнко
.!]1д|я йикола1вна

Алвксвнко
Ёад1я [ригор1вна

гвРАсимовА
Ёатат|я 1ван1вна

кАРпов
Андр|й 1вановия

кРивонтс
81ра Флександр|вна

кульБА1]]}{А
Флена Флександр!вна

кутАховА
8а.гтер|я 8алер!1вна

заст}.пник голови р€!ионно1
адм1н1сФацп' голова ком1с11

державно1

засцпник голови !{уц!вськот Районнот Ради,
засцпник голови ком|с1| (за згодото)

заступник нач:}льника в|ддйу осв|ти районно!
дерхсавно! адм|н|сщац1|, сещетар ком|с||

голова районно| Ради профспйки прац|вник|в
оов|ти, методиот методичного каб1нету в!дцйу
осв1ти районно| державно| адм1н1срац1!

|нхенер з охорони прац1 в|дд1:у осв1ти районно!
деркавно! адм1н|страц!|

нач:1пьник 9уц|вського районного в|дц|:у
[оловного 1ттравл1ння .{ержавно{ слухсби з
надзвикайпих оицац1й 9кршни у {арк|всьЁй
област| (за згодо:о)

зав!дуван методичним каб1нетом в1дл!лу осв!ти

районно} лер>кавно| адм!н1срап!|

нач€шьник 9угу!вського м|:крайоттного

управл!ння !-оловного управл|ння
.{ер>ксанеп|дслужби у {ррк1вськ|й област1 (за
згодото)

головн'{и спец1а',]1ст в1дд1'.у осв1ти Р:!ионно!
держав}{о1 адм1н1страцц



тимо1]шнко
йарй \4:псола{вна

токАРввА
8ш:ентина |{етр1вна

1шмАк
)1ариса Флексштд;1вна

!(ер!вппк апарату районно!
лер:кавпо| алм!п!страп[|

8олосенко 2 27 96

нача.'ьник господарчот гр)т[и в1дд1лу осв1ти

райо1л{от дФ)кавн'' 
'*;';.ратц1!

дщектор групи ] органьаш1| харнуваг:ня в1лдйу
осв1ти рйоннот дер)казнот а.ш11н!страц|т

головн.й опеша|;ст в1лА!лу осв|ти районнот
державно! а"щ{]н;стра]|{

щ

!.!о. ковту|1


