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БАРВIНКIВСЬКД РДЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦlЯ

xApKIBcbKoi оБлАстI
витяг з протоколу ль 3

спiльного засiдання колегiI Барвiнкiвсько[ районноi державно[
адмiнiстрацii та зборiв адмiнiстративно-господарського активу
Барвiнкiвсъкого району
вiд 15 червня 2017 р.

1. ПРО фОРМУвання
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мережi дошкiльнихrзагальноосвiтнiх та

позашкiльних навчальних закладiв на 20l7l20t8 навчальний piK.

Розглянувши

та

обговоривши питання <Про формування мережi
дошкiльних,заг€ulьноосвiтнiх та позашкiльних навч€lJIьних закладiв на
20l7l20l8 навча-пьний рiю> колегiя вiдмiчае, що вiддiлом освiти i керiвниками

навч€lлъних закJIадiв району придiляеться належна увага даному питанню.
З метою формуваннrI оптимальноi мережi дошкiльних, загаJIъноосвiтнiх,
позаrтткiЛьниХ навч€llIьНих закладiв У 2017/20t8 навчЕtльному роцi, на пiдставi
вищезЕвНаченого, спiльне засiданнЯ колегii районноi державноi адмiнiстрацii

та зборiВ адмiнiстративно
необхiдне:

господарського активу району вважае за

1.НаЧальнику вiддiлу освiти Барвiнкiвсъкоi районноi державноi

адмiнiстрацii Коптевiй Н.О. :
1.1. Вжити заходiв щодо забезпеченнrI |ромадян правом на отримання з
01 вересня 20|7 року якiсноТ освiти дошкiльних, загальноосвiтнiх,
позашкiлъних навч€tльних закJIадах.
|.2. Забезпечити максим€tльну наповнюванiсть класiв вiдповiдно до
нормативних документiв .
СТВОРити до 01 вересня 2017 року належну матерiально-технiчну
ба"у в навчullrьних закладах району.
1.4. Розробити перспективний план розвитку ocBiTHix округiв iз
визначеЁням у них опорного навч€tпьного закладу та фiлiй .
1.5. Вжити заходiв щодо впорядкування чисельностi дiтей у дошкiльних
навчЕLlrьних закJIадах у розрахунку на 100 мiсць.
1.6. Збiлъшити пок€}зники охоплення дiтей дошкiльною освiтою (вiд
загапьноi кiлъкостi дiтей дошкiлъного BiKy).
I.7. Забезпечити контроль за станом проведення пiдготовки навч€tльних
закладiв району до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2017-2018 poKiB.
1.8. ЗаТВеРдити до 15 вересня поточного року мережу навч.uIьних
закладiв району Ha20I7l20I8 навчальний piK станом на 05.09.20|7.
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2. Рекомендувати в. о. начальника управлiння Щержпродспоживслужби
в Барвiнкiвському районi Самелюку А.В.:
2.1. Здiйснювати контроль за охороною здоров'я та якiстю харчування
1"rHiB (вихованцiв) навч€tпьних закладiв.
2.2. .Щопускати до роботи в навчrtlrьних закJIадах освiти району педагогiчних
працiвникiв та допомiжний персон€Llr тiльки пiсля проходженIuI обов'язкових
медичних оглядiв.
2.З. Взяти на контроль дотримання санiтарних норм утриманнrI та
органiзацiT харчування пiд час функцiонування навчЕLгIьних закJIадiв району.

З.

Рекомендувати головному лiкарю комун€tльного закJIаду охорони
здоров'я <Щентр первинноi медико-санiтарноi допомоги Барвiнкiвського
району>> Васильсву B.I. забезпечити безоплатним медичним оглядом 1^rHiB
(вихованцiв) навч€tльних закладiв. Здiйснювати монiторинг i корекцiю стану
навчzLпьних
здоров'я, проведення лiкувально-профiлактичних заходiв

у

закладах.

4.

Рекомендувати

нач€rльнику Барвiнкiвського районного сектору
Головного управлiння .Щержавноi служби з надзвичайних сиryацiй УкраiЪи в
Харкiвськiй областi Глущенку В.О. вжити заходiв щодо забезпечення
виконаннrI вимог законодавства УкраiЪи з питань пожежноТ безпеки на
пiдпорядкованих об' ектах.

5. Вiддiлу освiти районноi державноi адмiнiстрацii пiдгоryвати проект

розпорядження голови районноТ держаноi адмiнiстрацii з означеного питання.

Голова районноI державно[
адмiнiстрацii
казьонний
Коптева

ромлх

