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1. 11ро п1дсумки збирання ранн!х зернових культур
с!льськогосподарськими п1дприсмствами ({угу[всь|(ого 

району у 20|9 роц1

3аслухавтпи та обговоривгши 1нформац|го про п|дсумки збирагтгтя
ранн!х зернових культур с1льськогосподарськими п|дприсмствами району у
20|9 Роц|, колег|я районно| дер)кавно] адм|н1страц1| та колег1я в1дд|лу осв|ти
районно| дер}кавно| адм{н|страц1| зазначають' що з6ирання рангт1х зернових |

зернобобових культур с|льсьт<огосподарськими п|дприсмствами повн|стто
завер1пено 10 липня20|9 ро'у Бро>кай з1брано на плотт{| |8з44 га, валовий зб\р
склав 7з60з тонни при середн1й вро>кайност] 40,| ц|га.9 тому числ1 з|брано:
озимо| птпениц| на площ] |4525 га - 60703 тонни при вро)1{айгтост1 4\,3 ц|га;
яро| пгпениц1 на площ| 640 га - 2048 тонн при врожайност| 32,0 ц|га: гороху на
площ| 224 га _ 20з тонни при вро}!{айност| 9,| ц|га; озимого ячме!]1о на площ|
394 га- 171:0 тонн при вро){айност| 43,4 ц|га; ярого ячмен!о на площ1 2540 га-
в875 тон1{ при вро)кайност| 34,9 ц|га' в|вса на площ| 21 га - 64 тонт-ти при
врожайност| 30,5 ц/га.

3биральн| роботи м1н1мальн!50иральн1 роооти проведено в м1н1мальн| агротехн1нн|
максимально}о ефективн1стто використ ан|1я наявно| техн!т<и.

стро1{и з

9к|сть з1браного врожа}о озимо: пштениц| в1дпов|дас вимогам продовольчих
стандарт1в.

Багомий внесо1( у формуван1{я високих показни1(|в врох<айност! в райотт|
зробили наступн! господарства: Фг <{ружба-Агро> 74,2 ц|га; с(Ф)г
к!рухсба>> - 72,| ц|га; тов <Агротехн|ка €[> - ]0,7 ш|га; [{рА1 <9угу|вс ь:<ий
агротехсерв1с> - 60,7 ц|га; стов <Агросв1т> _ 55,0 ц|га; псп <3аро>княнсь1{е)
_ 50,8 ц|га; тов Агроф1рма <1ван|всьт<ий -[{ан> -50,6 ц/га.

3 метото п|двищення виробництва зерна в господарствах району в обсягах,
достатн1х для задоволення продовольчих потреб населення' та безумовттого
виконання завдань з формування рег|онального запасу продовольчого зер1_1а'
колег1я районно| державно| адм1н1страц|| та 1(олег!я в1дд|лу осв|ти райогтгто|
державно| адм|н|страц|| вважа}о.гь за необх|дне:

1 . Рекомендувати кер1внит<ам с|льсь1(огосподарських п|дприсмств району:
1.1. [{ри плануванн1 стру1<тури пос|вних площ п1д вро>кай 2020 року

передбанити пос|в зернових 1{ультур г{а площах не мен1]-!е дос'{гнутого
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середнього пока3ника за останн| п'ять рок1в.
|.2"Б>кити заход|в щодо свосчасно| та ят<|сно| п|дготовки грунту та

цров€ден-няпос1ву озимих зернових культур п|д урох<ай2020 роц в оптимальн1.'. .- . ' ;.. -.. ;.

агротехн1чн1 строки.
1.3. 3б|ль|лити к1льк|сть застосування м|неральних добрив, протруйнит<|в

та засоб1в захисту рослин в|дпов|дно до сучасних технолог1й та рекомендац|й
аграрно| науки.

1.4" 3абезпечити пос|в озимих та ярих зернових культур п1д врох<ай 2020
року в|дпов1дно до зведеного плану розвитку агропромислового 1(омплекоу та
с1льських територ1й -на 2019 р1к.

2.}правл|ннто ащопромислового
адм1н1страц||:

розвитку районно| лержавно|

2.1'11адавати всеб1нну дог{омогу с|льськогосподароьким п|дприсмотвам
району в реал1зац|| заход|в з| зб1льтшення виробництва та ".'.'1 зерново|
шродукц||.

2.2.Рести пост|йний мон|торинг та анал|з хоА} п|дготовки та проведення
пос1ву озимих 3ернових {сультур п|д урожай2020 року.

2.3. [{|дгоцвати проскт розпорядження голови районно| державнот
адм1н1страц1| з означеного питання'

[1ершлий 3аступник голови
район но| дерэкавно[ адм1н!

;|ригор;й 
тАнков

}етяна Фмельченко

1-алина Флекс!евець
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2. 11ро п!дсумки економ!ч[!ого ! соц1аль||ого розвитку 1{угу|всь|{ого

району за { п|вр1ччя 2019 року

3аслухавтпи та обговоривгпи 1нформац|то про п|дсумки економ]чг1ого 1

соц|ального розвитку 9угу|вського району за 1 п|вр|ння 2019 Рок}, т<олег|я

районно| дер)кавно] адм|н1страц1| та т<олег|я в1дд1лу осв1ти райогтно| державно|
адм|н|страц1] зазнача1оть' що за б!льгш1стто е1{оном|чних показни1(|в ситуац|я у
район| с стаб|льно}о.

{оходи загального фонду бгод>кету району (без урахування м!>кбтоджетних
трансферт1в) за с|чень-червень 2019 року виконано на |02,9оА до затверд)кеного
з урахуванням зм|н плану' ]{адход}ке]-{ня с1{ладаготь 35144,1 тис.грн г{ри план|
з4]49,4 тис.щн (+994,1 тис.грн)'

|1лан по основному бгодх<етоутвор}о}очому подат1(у - податц на доходи
ф|зинних ос|б _ не вит<онаний, виконання складас вв,5уо (-22з|,2 тис.грн).
|{ринина невиконання несплата податку на доходи ф1зинних ос|б
1{омунальним п1дприсмством <{ар;с1вводо1(анал) та 3мен1пення надход}кег1ь
податку у пор1внянн| з минулим ро{(ом в|д {ерхсавного п|дприсмства
<<Ёовопокровський 1{хп)' |{о |нштих основних податках планов| показники
виконан|.

1рансферти з державного, обласного та !нтших м|сцевих бтод>кет1в
над|йтпли в повному обсяз1.

€1льським та селищним бтоджетам перерахована з районного бгодя<ету
ц|льова субвенц|я на утримання заклад|в догпк!льно] осв1ти та культури в обсяз1
потреби. 3 11 м|сцевих б*од>кет1в району доходи загального фонду вит<онат'т| в
10, не виконано по районному бтоджету - 90,0о^, недоотримано 2201,0 тис.грн.

!оходи загального фонду зведеного бгоджету району за 6 м1сяц1в 2019 рот<у
у пор1внянн! з минулим роком зб|льгшились ли1ше на 4,6оА або на |546,9 тис.грг{.
3б|льтшення спостер|гасться за рахуно1{ плати за використання л1сових реоурс1в
в 10 раз1в або на 7\7,| тис.грн' надход}кень рентно| плати за користуваг{}{'1
надрами на 7 ,8оА або 238,6 тис.грн' сдиного податку з п1дприсмц|в т:а 40,4оА або
на 1105,5 тис.грн сдиного податку з с|льгосшвиробнит<1в на 16,|уо або на
349,7 тис.щн.

3а даними орган|в ф|скальт+о| служби податковий борг до м1сцевих
бтод>кетом, 9каловськото табгодхсет1в району (разом з облас:*им
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йалин|всько!о отг) станом на 01 .07.2019 ст<ладае 532],1 тис.грн, у пор|внянтт1 з
початком року зб|льтпився 11а705,з тис.грн.

'::Бидатки 3агального фо"ду бгод>кету району проф1нансовано в|дпов|дтто до
бгод>кетних призначень та наявност| т<отцт|в. Бидаткова частина ви|(онагта на
92,2о^, при уточненому план| 22в|88,3 тис.грн вит(ористано 20904|,7 тис.грн.

3а даними обласно| статисти1(и станом на 01'05'20|9 п1дприсмствами
9угу|всьт<ого району реал!зовано промислово| продул<ц]| на суму 915,0 млн.гр1_{'
що с|(ладас 1.4оА до вс|с| реал|зованот продут<ц|| !,арк1всь:<о[ област|.

3ростання обсяг1в виробництва досягнуто на п|дприсмствах:
тов <,|[|керо-гор|л+аний завод ((пРАйм) - 1 5з,5о^, |{рА1 <Ёовопот<ровсьт<ий
завод ззБк) _ 4|2,82о^, тов <€лобох<анський продт<омб|нат> - 5],40о^, тов
<йалин|вський склозавод) * 10,58о^, (|{ <Бода Бсхара> (водов|дведенгтят) -
\0,5зоА.

3ниження обсяг!в виробгтицтва спостер|галось на п!дприсмствах
|{рА| <9угу|вський молочний завод) - з7,2\о^, дп <<Ёовопокровсь1{ий 1{хп) -
4з,72о^' тов <Б|корм>> - 57,в]о^, тов <<3ооветеринарний центр) - 25,в5о^, тов
(тмм-внвРгоБуд мвнвджмвнт) _ 62,] ] о^.

€|льськогосподарськ1 п1дприсмства району повн|стто готов| до збирагтт-тя
врожа}о 201;9 року, техн1ка в1дремонтована' створено запас пально-мастиль1]их
матер1ал|в, прим|щення готов! до прийма|1ня вро)1{а}о 20!9 року' роб|тьтит<и, ят<\

булуть зад|ян| в збиральних роботах, пройтпли |нструкта>к1 та отримали
допуски.

€|льгосптоваровиробни;<и 9угу:вщини розпочали загот|влго т<орм|в для
утримання худо6и.

Бя<е скош-тено всього 1845 |&, } т.ч.: на с|но _ 490 га; на с!на>к - 1303 га.
на зелений корм - |702га.

3 мето}о оновлення та переоснащення технолог|чного обладт+агтгтят
господарствами району за с|чень-червень 2019 року за|(упле1]о
с1льськогосподарсьт<о| техн1т<и на суму 5з,6 млн.грн. [{роведене оновленн'{
ма1]]инно-тракторного парку дасть змогу п|двищити продуктивн|сть праш! та
зекономити пально-мастильн! матер]али.

у галуз| тваринництва станом на о|'07.2019 погол1в'я велико] рогато|
хулоби склало 8|49 гол|в' що на 83 голови б|льшле н|>к у минулому роц|, в тому
числ! т<ор1в _з|70 гол|в, що на 100 гол|в б!льтпе в1дпов!дного шер|оду минулого
року свиней * 59031 голова, що б1льгше по1(азни1{а минулого ро1{у т-:а 23891
голову' птиц1 - \90в27 гол|в, овець - 1 19 гол|в.

3г|дно 1з статистичними даними с|льгоспп|дприсмствами райогту в
с|нн|-нервн1 2019 року вироблено валово| продукц|| у пор|вняьтих ц|нах
20|0 року на суму 113,1 млн.грн або 159,6оА в1д пот<азника минулого ро1{у' у
тому числ1:

м'яса хулоби та птиц1 * {-{а суму 7 5,4 млта'грн (2 \6,0оА);
моло1{а - на суму 34,1 млн'грн (107,4оА);
яйце _ 3,0 млн.грн (8з,2%).
Биробництво м'яса худоби та птиц| (у жив1й ваз|) склало 6062,1 тонни, що
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наз207,2 тонни б!льтше показника минулого рот{у моло1{а _ |з96з,1 тонт-ти, щона 7,4о^ або на 95],з тонни б1льтпе у пор|внянн1 з аналог]чним пер|одом
щиРдог9.р9ку-

'Ёад{й молока в1д одн|с| середньот т<орови с1{лав 4з94 т<г" €ередньодобов|
прирости велико? рогато| хулоби та свиней становлять 49] та 346 щ в|лпов!дно.
3а с!чень-червень 2019 року було вироблено 64]6,0 тис.1пт ясць. !{йценосн]сть
курей-несучок скл€ш{а 53 гптук.

€ередньом|сячна оплата прац1 по с1льськогосподарсь1(их п|дприсмствах
району за с]чень-травень 20|9 року становить 6932,3 !р', щ' б1льгпе н|>т< умйнулому рош! на 1343,61 грн або на 24,0уо.

€таном на 0|.0] '20\9 у район1 нал|нусться 229 заклад1в торг1вл|:
1 супермаркец 138 магазин|в' 73 торговельних пав|льйо ни, |7 к1оск|в.у район| працтос ф1рмовий продовол ьчий магази1]
{[1 <Ёовопокровський кхп), ят<ий реал1зус продут<ц1}о власного виробництва
за ц|нами товаровиробника. 1ако>к, реал1зутоть сво}о продут<ц|то 10 пав|льйогт|втов <9кра|нсько-словенського п|дприсмства <{л]бопекарсьт<ий комплекс
к(улинин1вський>, 1 магазин торговельно| мереж| <Бруснин.,,, 5 торговельт{их
пав1льйон|в тов Ф1рма (посАд) та 1 6;рмо*ии т<|оск Рогансьт<ого
м'ясокомб|нату.

€фера громадського харчування нал|нус 50 п1дприсмств: 22 т<афе,1 буфет,
2 кафетер тя, 25 |!алень.

Ё{а територ|| району функц|онус з4 об'скта побутового обслуговуванг1я
населення, ят<1 нада}оть \2 вид]в послуц а саме: ремонт взуття ремог1т | потлив
одягу' послуги перукарень' послуги лазень' ремонт телерад|оапаратури' |нтп|.

1]1ни на п|дприемствах торг|вл1 району на основн1 продукти харчуванг{я та
нафтопродукти знаходяться на р1вн1 середньообласних.

Ба територ1| району тривас реал|зац1я 16 м1н|-проет<т|в обласгтого кон1{урсу
<Разом в майбутнс)) на загальну суму 4153'992 

'й...р.,, 
з 1-{их 45оА ст<ладас

сп|вф1нансування м1сцевих бтоджет1в.
€таном на 01 .07.2019 заборгованост| |з виплати зароб1тно| плати в райот_т|немас.
€ередньом!сячна зароб1тна плата по району за { квартал 20:.9 року с1(лала

8120 грн, що у пор!внянн| з в1дпов|дним пер1одом 2018 рот<у складас |2в,9о^.
Розм1р м!н|мально| зароб1тно| плати во|{а перевищус у 2 рази, в1д облас]{ого
р1вня зароб|тна плата складас 9],6о^.

9 район| створено 181 нове робоне м1сце, з них: ториди!{ними особами _
42, ф|зияними особами - 101 , за договорами трудового т-лайму прац|ос 3 8 оо1б.

Ао активних ф'р' зайнятост| 11]ляхом працевла|штування, профес|йнот
п1дготовки, орган1зац1| громадсьт<их роб!т залучег1о 593 особи.

|1ризнанено субсид|то 4790 домогосподарствам (з6]%) на суму
1068,3 тис.грн (у 20|3 роц] - 4з42 домогосподарства (з2,7%)'

3а р1гпенням конфл|т<тно| ком|с|] призначейо субоид|то 68: с|м'ям (|8,4%).
Ёа 01.07.2019 користутоться субсид|сто: на }китлово-1{омунальн| послуги -з939 (29,7%); на тверде паливо _2|4,у т.ч. 3 домогосподарства за 2013 р1к.
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€ередн1й розм|р су6сид|{ на житлово-т<омугтальн| послуги складас
47,05 ФЁ,' 1{Ф на2,81 грн б|льтпе н|>к у 201в Роц1. €ередн|й розм|р субсид|| на
твеРде л?диво.складас 2805,33 грн.

:Ф1Аацсування виплати пенс|й та допомог протягом зв1тного пер|оду
проведено в повному обсяз1. 3аборгованост! немас.

9 рамках проведення п|дготовки до ос|нньо-зимового пер1о ду 20\9-2020
рок!в в населених пун!{тах було зд1йснено ряд заход|в.

1з загально| суми' заплановано| на п|дготов1(у теплового господарства -620,0 тис.грн' використано 230,0 тис.грн (5%); _ на п]дготовт<у водопров|дно-
канал|зац|йного господарства 480,03 тис.грн' ви|{ористано з26,4 тис.грн(6в%); на п1дготовт<у житлового фонду 715,0 тис.грн' ви1{ориста1]о
390,0 тис.грн (55%).

у житловому фонд1 смт Ёсхар тов (пБп €х1д> виконано ремонтпокр|вель на 2 }китлових будинт<ах) залит17илося ще 5, на 10 будинт<ах
в1дремонтовано цоколь, .'р''.д-,' поточне обслуговувань1я та ремо1_{твнутр1тпньо будинкових систем тепло- та водопостачаг1ня, поточт_тий ремог1т
димових та вентиляц!йних т<ат_тал|в т-та 3 житлових буАинт<ах.у смт (очетот< на водопров|дно-канал|зац1йне господаротво вид|лет*о з
м1сцевого бтодхсету 80,0 тис.гр1] для розробт<и .'р'.^...''-котшторисъто[
документац!| для реконструкц1| системи водопостачання правосторонттьо}
частини смт 1{очетот<. 3ам|нено 80 п.м трубопровоА} водопостачанг{я по вул.
11иру та 30 ш.м по вул. !!тв1нова. 3ам1нено 1'еплову мережу в1д т<отельн! до}китлового булинку по вул. \4иру, 2-а г1а о 76 мм' Бстановлет-то тепловий
л|чильник на )китловому буАигтт<у по вул. [агар1на, 7-а,заллановано ще на двох
будинках. 3аплановано вид|лити на ремонт покр|вель 65,0 тис.грн.

[[роведено вуличне осв1тлення на суму 565,0 ,'...р', '' вул. Фзерна,
[{ольова, Флега [орбанова в смт Бведент<а.

у смт Ёовопокровка ви1{онано зам|ну 300 п.м трубопровоА} в рам1{ах
реал1зац1| м|н1*проект|в <Разом в майбутнс>>' зам1нено '' ,р'до атао ) насоси на
суму 68,0 тис.грн. Биконано ремонт дороги 1{омуг]ально| власност] по вул.
1]ентральна на суму 16в,0 тис.грн. 3айлановано ремонт пот<р|вл1 по 'у,Роганська, буА.3 в с. Раздольне. Бедеться ремо1], .''.р],'] в Ёовопо1(ровсь1{ому
нв1{ та Ёовопокровсь1(ому булинт<у 

'.у'.'ур'. |{роведено ремо1{т дороги
загального користування м|сцевого значення <<1{ам'яна Аруга - Бведегтка _
1ернова>) окремими д|лянт<ами на суму з7]9,6 тис.грн.

Ё{а територ|| 3аро>кнегтсьт<о| с|льсьт<о[ Ради проведено ремог1т об,ст<т|в
водог{остачання та зам1нено 15 п.м трубопровоА} на суму 64,0 тис.грн,
придбано 4 нових артез|анських насоси, проведено анал1з води.'

|1роведено ремонт баштти Ро>кгтовсь1{ого на суму 47,0 тис.грн та системи
водопостачання 30 п.м в с Белика Бабт<а. [{ровелено вуличне осв1тле1]1-{я по
вул. |[ас1ка на суму 23,0 тис.грн.

Ёа автомоб|льних дорогах загального 1{ористування у межах райогтувикону}оться поточн| ремонти.
Браховугочи вищеви1<ладене. з метото зат<р|плення та розвит1{у позитивг{их
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тенденц|й в ет<оном|ц|, соц1альн1й сфер|, забезпечення ф|нансово] стаб|льност| в
ус!х галу3ях району п|двищення )киттсвого р1вня населення та вир|тпення
1снцр1и1'.,,пдоблещних питань' колег|я районно| державно| адм|н|страш1| та
колег1я в1дц1лу осв|ти районно| дер}кавно| адм|н!страц1| вва}ка}оть за необх|дне:

1' |{ергшому заступнику голови' засцпни1{у голови' кер1внику апарату
районно| дер)кавно| адм1н1страц||, кер|вникам структурних п1дрозд1л1в райогтьто|
державно| адм|н|страц1| забезпечити пост|йний контроль за виконанням завдань
|{рощами економ1чного |, соц|ального розвитку 9угу|вського району 1]а
20|9 р|к' затверля<ено| р|тшенням 9угу|всьт<от районно| ради в]ц 25 '04.20|9 .

2' Ф|нансовому управл|ннго районно[ дер)кав1{о| адм1н!страц1| вх{ити
заход1в щодо л1кв|дац1| заборгованост| з1 сплати шодатт<|в та збор1в.

3. !правл!ннто агропромислового розвитку районно| дерхсавгто:
адм!н1страц||:

3.1. [{родовхсити проведення анал1зу обсяг]в
с 1льсь1{о госп одар сько| пр одут<ц 1|.

з.2' 3абезпечити подаль1пе проведення пост1йного

виробгтицтва

могт|торигтгу

районно1 дер>:савно|

розрахунк1в за орендован| земельн1 частки (па|)
4. Б|дд1лу економ|чного розвитку 1 торг|вл1

адм1н1страц||:
4.1. [1родовжити г{роведення анал|зу обсяг|в виробництва продут<ц||

промисловими п|дприсмствами району.
4.2.3абезпечити подаль|т]е проведення пост|йного мон|торингу .ц|ьт

! процес|в ц|ноутворення.
4.з. |1|дготувати прос|{т розпорядження голови районно| дер>т<авгто|

адм|н|страц1| з означеного питанг{я.

[1ергший заступник голови
райогпгпо| дерэка впло[ адм!пт|страц!| ригор!й тА1{1{ов

1етяна Фмель.генко

€в!тлана Альоглина
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3. 11ро формування мереэк! заклад!в осв!ти району г[а 201912020
навчальний р!к

3аслухав1пи та обговоривгши |нформац|то про формування мере>к| зат<лад1в
осв|ти району на 20|912020 навчальний р|т<, т<олег|я районно| дер>кавно|
адм1н|страц|| та колег1я_т в1дд|лу осв1ти районно| державно] адм!й1страц1?
зазначаготь' що у минулому 201в120|9 навчальному роц1 була повьт|стго
збережена мережа заклад!в дошлт<1льно|, загально| оередньо| та позагшт<|льно]
осв!ти.

Б1дпов1дно до прос1{ту мереж1 на 20|912020 навчальний р1к у 11-ти
закладах загально| середньо| осв|ти буд. навчатися 2|60 д1тей у 138 т<ласад (у
минулому роц1 2176 д1тей у 150 класах). ||ланусться' що у |4-ти 1-их т<ласах
буле навчатис я 240 унн|в, у 10-х класах - 90 унн|в (8 клас|в).

у 20192020 навчальному рош1 дотшк1льну осв|ту отримуватимуть 624
дити|1и у з2 груг1ах зат<лад|в догпт<|льнот осв|ти та до1пк|льних п|дрозд|лах
навча.]1ьно-виховних комплет<с1в. у 3-х за!{ладах дотпт<|льно| осв1ти райогту
функц1онуватиме 2| група (401 дитина). 9 дотпк|льних п1дрозд|лах "''.''',*''-виховних комплекс[в району прац1оватимуть 1 | груп' у яких виховуватимуться
223 дитини.

Ба даний час розглядасться питання оптим1зац|] мере>т<| зат<лад!в
позагшк|льно| осв|ти 1пляхом присднання 9угу|вського районного |_{ентру
дитячо] та }онацько] творност| та 9угу|вського районного Будинку дитячо|
творчост| до 9угу|вського районного {ентру туризму, 1{расзнавства та
екскурс1й унн|всьт<о| молод1.

3г|дно з просктом мере>к| у за1{ладах позагпк1льно| осв|ти буле
виховуватися 2з04 дитини у 1 16 гуртках' що складас |06% в1д зага"ттьно|
к1лькост| д|тей району.

3 метото забезпечення стаб|льного фунт<ц1онуват;ня догпк|льно|, загальгто|
середньо| та позатшт<!льно| осв|ти, 'максимального задоволег1}{я осв!тгт|х ]

культурних потреб д|тей | унт_т|в, т<олег|я районно| дер}кавно| адм!гт|страц|1 та
колег]я в1дд|лу осв1ти районно| дер}1{авно1 адм1н1страш1| ввах(а1оть за необх]дне:

1. Рекомендувати кер|вникам за1{лад1в осв|ти:
1.1. 3абезпечити максимальЁ{у наповн}ован1сть т<лас|в в!дпов!дно до

нормативних вимог.
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1"2.3зяти п|д особистий контроль наб1р унн|в та вихованц1в до тслас|в, груп
та гуртк|в.

,:]:1.]'.3абезпечити зб1льгпення по|(азник|в охоплення д1тей р|зними формами. .' ^._ ", *,..
д011]к1льно'1 'осв1ти та стов1дсот1{ового охоплення д1тей п'ятир1иного в1т<у

дотпк1льното осв|тото в|дпов1дно до вимог чинно].о законодавства'
|.4. |{ровести як1сну п|дготовку заклад1в осв1ти до роботи в

ос1нньо-зимовий пер1од 20|9 |2020 рот<|в.
2. Рекомендува1и с1льським та селищним головам сг{рияти у виконангт1

заход|в з п|дготовки заклад1в осв|ти до роботи в ос|нньо-зимовий пер|од
20 \9 | 2020 навчального ро1{у.

3. Б|дд|лу осв|ти районно| дер)кавно? адм1н|страц1|:
3.1"Б>кити заход|в щодо розвит1{у мере>к1 зат<лад1в дотшк|льно| осв|ти

в|дпов|дно до осв1тн|х запит|в населення та впоряд1{ування чисельност1 д1тей у
закладах дотшк1льно| осв|ти.

3.2. Бзяти п!д особистий т<онтроль вико1]ання заход!в у район1 з п1дготовт<и
заклад|в осв1ти до роботи в ос1гтньо-зимовий пер1од 20\912020 навчальг{ого
року.

3.3. 3абезпечити виконання заход!в щодо оптим1затт|| мере>к| зат<лад|в
позагпк1льно| осв1ти.

3.4. |{|дготувати проскт розпорядження голови районно? державно|
адм|н|страц1? з означеного питання.

[1ергший заступник голови
ра йон но[ держса вно| адм!гп!стра ц!] [ригор!й тАнков

1етяна Фмельченко

[етяна Бслсвцова


