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НАДВІРНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від / І

09.

м. Надвірна

№

Д.З

Про стан готовності закладів освіти району до нового 2018-2019
навчального року (відповідно до нормативних актів і доручень
Президента України та Кабінету Міністрів України)

Заслухавши та обговоривши питання «Про стан готовності закладів
освіти району до нового 2018-2019 навчального року (відповідно до
нормативних актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів
України)», колегія райдержадміністрації відзначає, що в районі проводиться
відповідна робота в цьому напрямку.
У навчальних закладах реалізовано 70% заходів програми соціальноекономічного та культурного розвитку району в частині проведення
поточних та капітальних ремонтів приміщень, організації закупівель.
Спостерігається позитивна тенденція щодо кількості переможців
обласних та всеукраїнських олімпіад, конкурсів. Проведена ґрунтовна робота
по організації інклюзивного навчання.
Загальноосвітні навчальні заклади району в основному забезпечені
безкоштовними підручниками, а також повністю укомплектовані
педагогічними кадрами.
Разом із тим необхідно: ,
- здійснювати поетапно перехід загальноосвітніх шкіл на однозмінний
режим навчання;
,
- забезпечити належні умови для вчасного проведення поточних та
капітальних ремонтів навчальних закладів;
- провести організаційну роботу щодо пошуку потенційних надавачів
послуг гарячого харчування.
Про це йшлося на засіданні колегії районної державної адміністрації
11 вересня 2018 року

Виходячи з вищенаведеного:
1. Відділу освіти райдержадміністрації (С. Северилов):
1.1. До кінця 2018 року організувати планове поетапне виконання
поточних та капітальних ремонтів загальноосвітніх навчальних закладів
відповідно до завдань Програми соціально-економічного та культурного
розвитку Надвірнянського району та плану закупівель на 2018 рік.
1.2. До 1 жовтня 2018 року забезпечити підготовку приміщень,
інженерних мереж і споруд, систем протипожежного захисту до сталої роботи
в новому навчальному році та осінньо-зимовий період.
1.3. До 01 жовтня 2018 року забезпечити необхідні умови для
завершення ремонту об’єктів теплопостачання та інженерних мереж.
1.4. До 01 жовтня 2018 року забезпечити заклади та установи освіти
необхідною кількістю палива.
1.5. До 01 жовтня 2018 року провести перезарядку наявних
вогнегасників та закупівлю нових вогнегасників.
1.6. Постійно забезпечувати підтримання належних умов для
дотримання правил особистої гігієни школярів, організацію питного режиму.
1.7. До 2.1 вересня 2018 рік вжити заходів по приведенню локальних
водопроводів в навчальних закладах до санітарно-гігієнічних вимог, в
школах, де вода відсутня в криницях, організувати завіз води.
1.8. Здійснювати постійний контроль за дотриманням працівниками
установ освіти періодичності та повноти проходження медичних оглядів
згідно вимог наказу МОЗ України від 23.07.2002 року № 280 «Щодо
організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів
працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких
пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення
інфекційних хвороб» та згідно вимог наказу від 21.05.2007 року № 246 «Про
затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних
категорій».
1.9. При підготовці бюджетного запиту на 2019 рік сформувати
пропозиції щодо виділення коштів для створення та функціонування сайтів
закладів освіти.
2. Керівникам закладів та установ освіти:
*
2.1. До 1 жовтня привести у відповідність до нормативної бази
документацію з охорони праці.
2.2. Зарахування учнів шляхом переведення з інших закладів освіти
проводити тільки за наявності вільних місць.
3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця - відділ
освіти райдержадміністрації (С.Северилов).
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адмінігл'.пягіїї- — на з еЛенчука.
Голова районної
державної адміністрації

тександр Кеніз

