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РозпоРядя{вння

чут|ъ !& 2,2

|1ро формувапня мере:к!
до:пк1льцих, загальцоосв!тн!х та
поза|||к|льнпх . навчальних
запо':ад!в району на 2015-20|6
навнальний р!к

8|дпов|дно до 3акону 9ща|ни <[!ро осв1ту>>, керулонись статтями 6, 22
3акону }кра!ни <|{ро м|сцев! державн| адм|н|страц||>. на виконання

розпорядження голови {арк|всько! обласно| державнот адм!н|страц1! в!д
02'07'2015,{э 295 "||ро формування мереж! лошк|льних. 'загал ьноосв!тн !х га
позатпк1льних навчальних заклад1в на 20]5/2016 навчальний р1к". врахову:они

р|тпення колег|! районно! дер;кавно! адм|н|страц|| в1д 30 липня 2015 року:
1' Рекоменлувати кер1вникам навчальних заклад|в:
1.|. |{ровести як|сну л|дготовку навчальних заклад1в району ло роботи в

ос1нньо-зимовий пер1од 2015-2016 рок1в.
1.2. Бзяти п|д особистий конщоль наб|р утн|в та вихованц|в до клас!в,

щуп та цртк!в.
|.3. 3абезпечити максим!1льну наловнгован|сть клас|в в!дпов!дно до

нормативних вимог.
2. Рекомендувати с1льським та селищним головам сприяти у виконанн1

заход|в з п|дготовки навча.'1ьних заклад|в до роботи в ос!нньо-зимовий пер1од
20 1 5-20 1 6 навчального року.

3' 8|дд|лу осв|ти районно| дер:кавно| адм|н!страц1|
(,т1яховин_3всрсва €.Ф.) :

3.1. Бзяти п|д особистий контроль виконання заход|в у район1 з
пцготовки навчапьних заклад]в до роботи в ос|нньо-зимовий пер|од
201 5-20 1 6 навчального року.

з'2. 3абезпечити п1д час формування мереж| дотшк|льних,
загальноосв1тн|х 1 позатпк|льнттх навча.'!ьних заклад[в району на 201'5-20]6
навнальний р|к урахування наявних ф!наноових рес1рс|в м1сцевого бтоджету та
обов'язкове виконання вимог статт| 77 Бтодтсетного кодексу укра!ъи стосовно
пер|почергового врахування потреби на оплату прац! прац|вник!в та оплац
енергонос||в.

3.3. 3абезпечити зб|льптення показник|в охопленн'1 д[тей р|зними
формами дотпк1льно! осв1ти та стов|дсоткового охоплення д|тей п'ятир|нного
в!ку дотлк|льного осв!тото в1дпов|дно до вимог чинного законодавства.
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3.4. 3абезпечити збере;кення мереж| позагпк1льних 1т'авнальних заклад!в.
3.5. |1|дготувати та надати голов! районно| дер>кавно! адм1н1страц11

проект меретс! навчальних заклад]в на201,5-20\6 навиальний р1к.
3.6. 3атвердити мережу навчальних заклад|в на 20\5-2016 навчальний

р1к до 15 вересня 2015 року.
з.7. про виконання розпорядження 1нформувати голову районно|

державнот адм!н!сграш!| чере3 сектор кон грол}о апарац районно| державно!
адм!н!страц1! в терм1н до 20 верест:я 2015 року.

4. 1(онтроль за виконан!{'[м розпорядження пок11асти на заотупника
голови районно] дер>кавно| адм|н!страц|! Болоцкову 8.\4'

--7,/-голова район но1 дерясавно! \ ,{-->,-*1-=.-
адм!н!страц!! /" -€.о. коРол|ок


