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Б|дпов|дно до 3акону !кра!ни <|{ро осв|ту>, керутопись статтяппи 6, 22

3акону !кра!ни <|1ро м|сцев1 дер;кавн1 адм|н|страц|!>>, на виконанн'|

розпорядження голови !арк|всько] обласно] дер;кавно{ адм!н|страц1| в1д

!].07'20!4 }Ф 34б .,11ро формувангш меретс| лошк|льних. загальноосв!тн|х :а

позатпк|льних навча.]1ьних заклад|в на 20111201'5 навчальний р1кя. з метото

формування та розвитку мере>к| навпальних заклад!в район1, рац!онального
!'й'р,"'',"' бтодхетних коплт|в, враховутони р|птення зас|дання колег|]

районно'{ дер>кавно! адм|н|страц|| в|д 22 липття 201 4 року:
1 . Рекомендувати кер1вникам нав',тальних заклад|в району:
1.1. 3абезпечити до 01 вересня 2014 року ]\'1аксимапьну наповнтован|сть

кпас|в в|дпов]дно до нормативних ви}!ог'
1'2. |!ровести як|сну п!дготовку навчат1ьних закпад|в району до роботи в

оо|нньо-зимовий пер|од 2014-20 15 рок!в.
1.3' 8зяти п|д особистий контроль наб|р упн|в та вихованц!в до клас{в,

щуп та цртк1в.
2. 3абезпечи': и л|л нас формування мереж| дошк1льних. загапьноосв|:н1х !

позаптк1льних навча1ьних заклад1в району у 20|41201'5 наввальному роц!

урахування наявних ф|нансових ресурс|в м|сцевого бтод;кету та обов'язкове

виконання вимог статт1 77 Бтодхетного кодексу !кра!ни стосовно
перт1!очергового урахування потреби на оплац праш| прац|вник|в та оплату

енер:онос!|в.
3. Рекомендувати о|льським та селищним головам сприяти у вико1{анн1

заход1в з п|дготовки навча.,1ьних заклад!в до роботи в ос|нньо-зимовий пер|од

201,1-2015 рок1в.
4. Б1дд1лу осв1ти районно] державно1

(.11яховин-3всрсва €'Ф.):
адм1н1отрацп

4.1.8зяти п|д особистий контроль виконання заход1в у
п|дготовки навчы1ьних заклад!в до роботи в ос1нньо-зимовий пер|од

рок|в.
4.2.3абезпечити зб|льтпення показник|в охоплення д!тей р|зними

формами до:пк|льно] осв|ти та стов|дсоткового охоплення д|тей п'ятир|нного
в|ку лоштк!лъното осв!тото в|дпов|дно до вимог чинного законодавства.

раион1
2о14-20\5



адм1н1страц11
на20|412015 навчальний р|к до 15 вересня 2014 ро\у'

;!.4. |{ро виконання розпоряджен}'1 |нформувати голову
лержавно? алм!н!сграц|| через сек|ор конщолю аларату районно}
адм!н|страц|'1 до 20 вересття 2014 року.

5.1{онтроль за виконан1'1м розпоряд}{ення покпасти на заступника
толови районно! дер:кавно! адм|н!страц|т короотепьова в.в.

!|ертпий засц/пник головц
районно1 деря{авно| адм!н|страц|| вАРжв1нов

4.3. [{|дготувати та надати на затвердження толов| районно| дер){(авнот
проект мереж1 навча1ьних зак.]1ад1в раиону

районно|
дер;кавно!


