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Про підготовку навчальних закладів 
до 2013/2014 навчального року 

 
Заслухавши інформацію начальника управління освіти Бабунич О.Ю. 

про підготовку закладів освіти до роботи у 2013/2014 навчальному році, з 
метою забезпечення належної підготовки навчальних закладів міста до 
нового 2013/2014 навчального року, надання їм необхідної допомоги у 
вирішенні наявних проблем, створення належних умов щодо їх сталого 
функціонування в осінньо-зимовий період, забезпечення конституційного 
права на доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої 
освіти та участі міської ради у реалізації державної політики у галузі освіти, 
керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконком міської ради вирішив: 

 
1. Інформацію начальника управління освіти Бабунич О.Ю. про 

підготовку закладів освіти до нового навчального року та роботи в осінньо-
зимовий період 2013/2014 років узяти до відома. 

2. Визнати підготовку закладів освіти до нового 2013/2014 навчального 
року та роботи в осінньо-зимовий період задовільною. 

3. Заступнику міського голови Фленьку В.Ю., управлінню капітального 
будівництва (Юрко А.А.) взяти під особистий контроль закінчення ремонту 
закладів освіти. 

4. Відділу охорони здоров’я (Брецко М.Ю.) до 30.08.2013 року 
укомплектувати загальноосвітні навчальні заклади необхідною кількістю 
медичних працівників. 

5. Рекомендувати директорам загальноосвітніх шкіл та завідуючим 
дошкільних навчальних закладів: 

5.1. Вжити заходи щодо завершення підготовки дошкільних та 
загальноосвітніх навчальних закладів до початку 2013/2014 навчального 
року, забезпечення належного стану цивільного захисту учнівської молоді. 



5.2. До 1 жовтня 2013 року завершити підготовки навчальних закладів 
до роботи в осінньо-зимовий період, вжити заходів до виконання програм з 
енергозбереження. 

5.3. Вжити заходи для забезпечення рівного доступу до якісної освіти 
осіб з особливими потребами (обладнання пандусів, ліфтів або підйомників, 
спеціальних туалетних кімнат та вбиралень). 

5.4. До 30 серпня 2013 року завершити комплектування дошкільних та 
загальноосвітніх навчальних закладів педагогічними працівниками. 

5.5. Забезпечити неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів 
України від 12.04.2000 р. № 646 «Про затвердження інструкції з обліку дітей 
і підлітків шкільного віку», вжити заходів щодо повного охоплення дітей і 
підлітків шкільного віку різними формами навчання. 

5.6. Провести аналіз стану охоплення дітей дошкільною освітою та 
вжити заходів щодо стовідсоткового залучення дітей п'ятирічного віку до 
різних форм здобуття дошкільної освіти. 

5.7. До 31 серпня 2013 року завершити набір учнів до перших та десятих 
класів, забезпечивши раціональне комплектування інших класів (груп) 
навчальних закладів міста. 

5.8. Забезпечити урочисте проведення 1 вересня 2013 року Дня знань. 
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Фленька В.Ю. 
 
 
 
 
 

Міський голова        В. Погорелов 
  


