
 
 
 
 

Про стан підготовки навчальних 
закладів області до нового 2016/2017 
навчального року 

 
 

На підставі статей 6, 22, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, з метою забезпечення належних умов для проведення навчально-
виховного процесу у навчальних закладах області, враховуючи інформацію 
про стан підготовки навчальних закладів до нового 2016/2017 навчального 
року (додається): 

1. Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації:  

1.1. З метою упорядкування мережі професійно-технічних навчальних 
закладів області та видатків на їх утримання продовжити роботу щодо її 
модернізації. 

1.2. Спільно з районними державними адміністраціями, органами місце-
вого самоврядування продовжити комп’ютеризацію закладів освіти, особливо 
у сільській місцевості. 

2. Районним державним адміністраціям, рекомендувати органам місце-
вого самоврядування: 

2.1. Завершити до 15 серпня 2016 року підготовку приміщень закладів 
освіти до нового 2016/2017 навчального року. 

2.2. Забезпечити належні матеріально-технічні умови для оптимальної 
організації навчально-виховного процесу в закладах освіти протягом навчаль-
ного року. 

2.3. Вжити заходів щодо комплектування навчальних закладів педагогіч-
ними кадрами та працевлаштування вивільнених унаслідок оптимізації мережі 
навчальних закладів працівників. 

2.4. Завершити підготовку котелень закладів освіти до опалювального 
сезону та забезпечити навчальні заклади твердим паливом. 
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2.5. Забезпечити з 01 вересня 2016 року стовідсоткове підвезення учнів, 
які проживають на відстані понад 3 км від школи.  

2.6. Продовжити реалізацію заходів з оптимізації мережі загальноосвіт-
ніх навчальних закладів та привести у відповідність нормативно-правову базу 
опорних закладів з метою надання якісної освіти і створення рівного доступу 
до освіти у повноцінних класах. 

2.7. Розглянути можливість щодо виділення коштів з місцевих бюджетів на: 

організацію харчування учнів 1-4 класів, учнів, батьки яких є (були) 
учасниками антитерористичної операції, учнів 5-11 класів, які отримують 
допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям”; 

ремонт автодоріг за маршрутами підвезення учнів до навчальних зак-
ладів у сільській місцевості; 

придбання обладнання для удосконалення реабілітаційного процесу 
дітей з особливими освітніми потребами. 

3. Про виконання розпорядження поінформувати обласну державну адмі-
ністрацію до 15 жовтня 2016 року. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків. 

 
 
Голова адміністрації          О.Корнійчук 


