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УКРАЇНА
НОВОСЕЛИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

«$£ » шт& г

р.

Про підготовку закладів освіти
району до нового 2019/2020
навчального року та роботи в
осінньо-зимовий період
Керуючись пунктом 3 частини 1 статті 22, частиною 1 статті 41 Закону
України «Про місцеві державні адміністрації», статтею 14 Закону України «Про
освіту», статтею 37 Закону України «Про загальну середню освіту», статтею 19
Закону України «Про дошкільну освіту», на виконання «Державних санітарних
правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та
організації навчально-виховного процесу», затверджених постановою Головного
санітарного лікаря України від 14 серпня 2001р. №63, розпорядження
обласної
державної адміністрації від 11 червня 2019 р. № 588-р «Про підготовку закладів
освіти області до нового 2019/2020 навчального року та опалювального сезону», з
метою якісної і своєчасної підготовки закладів освіти району до нового 2019/2020
навчального року та осінньо-зимового періоду:
1.
Зобов’язати відділ освіти районної
державної
адміністрації,
рекомендувати виконавчим комітетам місцевих рад:
1) розробити і забезпечити реалізацію комплексних заходів з
підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів до початку
нового 2019/2020 навчального року, належного та безперебійного їх
функціонування в осінньо-зимовий період, проведення обстежень
технічного стану будівель і споруд, інженерних мереж з метою запобігання
їх руйнуванню та забезпечення експлуатаційно-технічного стану;
2) першочергово спрямувати кошти загального і спеціального
фондів місцевого бюджету
на проведення капітальних і поточних
ремонтів будівель та приміщень нежитлового призначення, відомчого
котельного
господарства, енергетичного
обладнання,
систем
протипожежного захисту, зовніш ніх інженерних мереж;
3) до 24 вересня 2019 року завершити підготовку ш кільних котелень
та мереж до роботи в осінньо-зимовий період;
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4) забезпечити суворий контроль за споживанням паливноенергетичних ресурсів;
5)
продовжити
реалізацію
енергозберігаю чих
заходів
із
застосуванням прогресивних теплозберігаю чих конструкцій і матеріалів;
6) здійснити своєчасне укладання договорів з електропостачальними
та газозбутовими підприємствами на споживання теплової енергії від
централізованих мереж та природного газу для відомчих котелень. Взяти
під особистий конроль стан розрахунків та спожиті енергоносії (водо,тепло- електро-, газопостачання), забезпечити повну поточну оплату та
недопущення заборгованості;
7) до 27.08.2019 року забезпечити харчоблоки освітніх закладів згідно
з вимогами «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання
загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного
процесу», затверджених постановою Головного санітарного лікаря України
від 14.08.2001 №63, холодильним, технологічним обладнанням, столовим та
кухонним посудом, миючими та дезінфікуючими засобами;
8) завершити виготовлення державних актів на право постійного
користування земельними ділянками, інвентарних справ, свідоцтв на
право власності закладів загальної середньої освіти;
9) забезпечити закупівлю відділом освіти райдержадміністрації
якісного твердого палива на опалювальний сезон 2019/2020 років
відповідно до кошторисних призначень;
10) продовжити реалізацію заходів щодо забезпечення рівного
доступу до якісної освіти осіб, які потребують корекції фізичного
розвитку (обладнання пандусів, туалетних кімнат тощо), приведення у
належний санітарно-технічний стан приміщень, джерел водопостачання.
Покращити умови для дотримання особистої гігієни учнями і
працівниками;
11) посилити контроль за виконанням вимог законодавчих нормативних
актів з безпеки життєдіяльності та охорони праці в закладах освіти району,
забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці, навчання;
12) укомплектувати заклади загальної середньої освіти сертифікованими
засобами пожежогасіння;
13) розглянути стан підготовки закладів освіти до нового навчального
року і опалювального сезону на засіданні колегії відділу освіти, виконкомах
органів місцевого самоврядування;
14) протягом 13-21 серпня
2019 року провести огляд стану
підготовки закладів дошкільної, загальної середньої та позаш кільної
освіти які розташ овані на території району до нового навчального року.
2. Відділу освіти районної державної адміністрації:
1)
забезпечити координацію спільних дій з органами виконавчої влади
та місцевого самоврядування з метою вирішення питань підготовки закладів
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освіти до нового 2019/2020 навчального року та роботи в осінньо-зимовий
період;
2) встановити постійний контроль за ходом підготовки закладів освіти
району до нового навчального року та осінньо-зимового періоду;
3) до 25 серпня поточного року завершити комплектування закладів
освіти педагогічними працівниками;
4) організовано провести серпневу конференцію педагогічних
працівників, залучивши до участі в них керівників місцевих органів
державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств і
громадських організацій;
5) своєчасно провести набір учнів до 1 та 10 класів;
6) забезпечити урочисте проведення Дня знань 2 вересня 2019 року.
3. Затвердити графік проведення районного огляду стану підготовки
закладів освіти до нового 2019/2020 навчального року та опалювального
сезону, що додається.
4. Затвердити склад районної комісії з перевірки підготовки закладів
освіти району до нового навчального року та осінньо-зимового періоду, що
додається.
5. Рекомендувати головам М агальської об’єднаної територіальної
громади (О.Нандриш), Новоселицької об’єднаної територіальної громади
(М.Нікорич), М амалигівської об’єднаної територіальної громади (А.Шова)
за потреби, надати транспортний засіб для забезпечення роботи районної
комісії на територіях відповідних об’єднаних територіальних громад в
межах делегованих повноважень.
6. Відділу освіти районної державної адміністрації про хід виконання
цього розпорядження інформувати районну державну адміністрацію до 10
вересня та 15 жовтня 2019 року.
7.
Контроль за виконанням цього розпорядження
покласти на
першого заступника голови районної державної адміністрації К.Поп.
ШІ

Голова районної
державної адміністрації

Є. Бойко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження районної
державної адміністрації
V

Склад
районної комісії з перевірки підготовки закладів освіти району до нового
навчального року та осінньо-зимового періоду
Бойко Євгенія Володимирівна -

голова районної державної
адміністрації, голова комісії;

Вакарюк Дмитро Іларіонович -

голова районної ради,
співголова комісії (за згодою);

Руснак Аделіна Іванівна -

начальник відділу освіти районної
державної адміністрації,
заступник голови комісії;

Ткаченко Володимир Миколайович -

головний спеціаліст відділу освіти
районної
державної адміністрації,
секретар комісії;

Члени комісії:
Довганюк Анжела Василівна -

головний спеціаліст відділу освіти
районної державної адміністрації;

Панасюк Жакліна Флорівна -

головний спеціаліст відділу освіти
районної державної адміністрації;

Єремейко Лілія Іванівна -

голова райкому профспілки
працівників освіти і науки
(за згодою);
завідувач районним методичним
кабінетом;

Власов Сергій Анатолійович -

Одажіу Олексій Миколайович -

інженер-будівельник відділу освіти
районної державної адміністрації;

Запотинський Олександр Іванович -

головний інспектор
Новоселицького РС УДСНС
України у Чернівецькій області
(за згодою);
в.о. начальника Новоселицького РЕМу
ПАТ Чернівціобленерго (за згодою);

Капустинський Олександр Еммануїлович
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Мельник Іван Васильович -

Керівник апарату
районної державної
адміністрації

л,коі*

Начальник відділу освіти
районної державної
адміністрації

Продовження додатка
начальник Новоселицького районного
управління Головного управління
Держпродспоживслужби в
Чернівецькій області (за згодою)

Л. Габа

А. Руснак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження районної
державної адміністрації

ш іимщіязть

Графік
проведення районного огляду стану підготовки закладів освіти до нового
2019/2020 навчального року та опалювального сезону
13.08.2019
(в меж ах дел егован их повноваж ень)
с. П одвірне
08.30
с. Н есвоя
10.00
с. Балківці
11.00
с. С тальнівці
12.00
с. М ам али га
13.00
с. Драниця
15.00

14.08.2019
(в м еж ах дел егован их повноваж ень)
м. Н овоселиця
08.30
с. М арш инці
12.00
с. К отелеве
13.00

15.08.2019
(в меж ах дел егован их повноваж ень)
с. Зелени й Гай
08.30
с. С лобода
10.00
с. Рокитне
11.30
с. Рингач
13.30
с.С троїнці
14.30

16.08.2019
(в м еж ах делегован их повноваж ень)
с. О стри ця
09.00
с. М агала
11.00
с. Р ідківці
13.30

19.08.2019
с.
с.
с.
с.

Ч ерлен а
К остичан и
В анчиківці
Тарасівці

с.
с.
с.
с.
с.
с.

08.30
10.00
12.00
13.00

20.08.2019
П ри прутгя
Б ояни
Г линиця
А рбуряни
Т опорівка
Ч орн івка

08.30
09.30
11.00
12.30
13.30
15.00

21.08.2019
с. Щ ербинці
с. Ф оросне
с. Ж и лівка
с. Берестя

с. М алинівка
с. Д овж ок
с. Д и нівц і

08.30
09.00
10.00
11.00

Керівник апарату
районної державної
адміністрації
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Начальник відділу освіти
районної державної
адміністрації

12.00
13.30
15.00

Л. Габа

А. Руснак

