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Про cTarr пiдгmовки загальноосвiтнrх
навчапьних закJlадiв району до нового
20 1 7 /20 1 8 навчаJIьного року

Вiдповiдно до Закоlту УкраiЪи <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiЬ> та
розпорядженrrя голови Кiровоградськоi обласноi державноi адмiнiстрацii вiд
10 траввл 2017 року Лл 221-р <Про пiдсlмк.и gюботи господарського комплексу
областi в осiнньо-зимовий перiод 20|612011 року та }rходи щодо пiдгоювки до
Еового опаJIювi}льноm сезону 2017/2018 року> в районi проводиться
пiдготовка зага.rьноосвiтнiх навtlальцих закладiв до 1юботи у новому
20|7 /Z0|8 нirвчаlьному рцi.
Flа виконання наказу управлiння освiти, науки, молодi та спорry
Кiровоградськоi обласноi державноi адмiнiсграфi вiд 15 травня 2017 року
}Ф 408 <Про пiдготовry навчальних закладiв та установ освiти областi до
роботи в новому 201712018 Еавчальному роцi та в осiнньо-зимовий перiод>>
вiддiлом освiти розроблено та затверджено компле(с заходiв з пйюmвrсл
зак.ладiв ocBiTl до безперебiiтного проведення навчальноm процесу в ociHHboзимовий перiод.
В першу черry зосередхtвно ув:rч/ Еа створення нормативних запасiв
палива. Згiдно з нормами списання на опалювальfiий перiод 201712018 року
небхiдно завезти 820 mнн вlгiлля марок АС та ,Щ. На сьогоднiпrнiй день
завезепо 407,0 Torra вугiлля, що сшIадае 50Оlо вiд пmреби на опа.lповальний
сезон.

Вiдтlовiдно до затвердкених заходiв, за рахунок коштiв районного
бюджеry, проведено замiри опору iзоляцii елеrгромереж i за:lеItdJIюючих

лристроТв в загальноосвiтяiх навча,rьнrх з:DOIмах райоlrу ]алальною BapTicTro
28,0 тис.rрн., показники в основному в MetкzD( норми.
Заrшановаtlо првести замiну опаrrюваьного котла у Вiльшанськiй ЗШ
I-Ill ст. кошторисною вартiстю lб,0 тис,грн., замiну металевоi димовоi труби та

розширюваJIьного бака
вартiстю 38j0 тис.грн.

в

mпковiй С;rхотаплицькою НВК кошгорисною
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Проводиться робота з

пiдготовки котеJIьного юсrlодарства та

в загальноосвiтнiх яiшчальнtlх тrкладах району до
опаJIювмьногo сезону. Так, наказом lб травня 2017 роry ЛЬ 08-аг <Про
опаJIюваJIьних систем

пiдготовry тепловоm mсподарства вiлцirry освiти

перiолу

заходiв

до

опаJIюв:lльною
20.17/2018 рокlо> передбачено проведення органiзацiйно-технiчних
пйгсrювки теrловЕх господарств до опалюваIIьною перiоry по

з

з

призначенrtям вiдповiдальних осiб за ix
виконання. Заходами передбачено створення KoMicii з перевiрки стану
готовностi теплових mсподарств в за(ладах освiти району. Псля завершенru
iT рботи вiдповiднi доIglменти будугь наданi iнспекцii ,Щерженерmнагляду в
Кiровоградськiй областi дrя отримаrвя дозволу на ii експ.rrуатацiю.
У серпнi поmчного року плануеться проведекrя павчаIlня спецiалiстами
Кiровоградською обласноm навчальцою центру осiб, вiдrrовiдальних за

кожному зак.паду освiти,

теплове посподарство.

На даний час вiдцiлом освiти райдержадмiнiстрацii уьтадено доювiр на
закупiапо коrriсникiв для опшrювальнrл< котлiв на cylry 2 t ,8 тис-грн.
Поточнi ремоrrrи примiщень загальноосвiтнiх навчальнlл< зак;lадiв будуть
проводитись, в основному, за рахунок позбюджетrrю< KormiB, всього при

цьому шIануеться використати 7б,0 тис.грн.
Bci загrurьноосвiтнi навчальяi закладl,t району облапrтовано вгrутрiшнiми
ryалетами та проючною водою.
Загальноосвiтнi навчальнi заклад,r тryийняли активну r{асть у KoHKypci
вiфору пiдруrнпкiв та вчасно зробили замовлення пiдручпшкiв лпя 9 класу.
Надходженrrя пiдруrникiв планустюя до 30 серппя поточного року.
загапьноосвiтнi навча.пьнi зrrклади району майяtе забезпеченi

педагогi,+rими кадрirми. Проте, на данпй час наявнi насryпнi BaKarrcii:
фiзryльryра - ,Щобрянська загаьноосвiтня rrrкола I-III ступенiв та ГIлоскоЗабрька эагальяоосвiтня школа I-II ступенiв, шlглiйська мова - Йосипiвська
загальноосвiтня школа I-II ступенЬ- Заявку яа педаюгiчнi кадри на
20l712018 навча,,rьний piK подано До ;rправлiнrrя освiти, на5,ки, молодi та спорту
облдержадмiнiстрацii та розмiщено па сторiпцi сайry <Вакаrггнi посадл
педагогiчних rцlацЬникiв>.
з метою дотримання вимог i норм чllнного законодавства Щодо безпеюл
державних стандарriв, встаноыIенш( дя перевезення пасажирiв, i здiйснешrя
яалеlоrоi оргаriзачii лiдвезення учяiв загальяоосвiтнiх яавчальяlтх заш4дiв
району до мiсця навчаr*rя i додому буле органiзовано безкоlштовний пiдвiз до
4 шкй рйону б пrкiльними ав:гобусаллл. Пiдвезення дiтей здiйснюеться iз
забезпеченняМ високогО рiвня безпеки, надiйпостi i якостi транспор.шоm
обсrц,товуваrня лише за затверменимх маршруtами вiдповiдяо до паспортiв
авюбусних MapиrpyгiB. Медичний працiвник забезпечуе щоделrrrий перед

рейсовий медлчний огляд водiiЪ пткiльнrrх автобусiв.
ВiдповЙаьнiсть з:t житIя i здоров'я дiтей пiд час здiйснення пiдвозу
покпадено яа супроводжуючих та водiТв шкiльпrх автобусЬ. Класвi керiвнлки,
юIасоводл, супроволжуючi проводять бесiд.l з дiтьми, ознайом-пюють i'x з

з

правилами поведlнки l техвlки безпеки пiд час поiфкя; забезпечують
додержанЕя наllежною порядrry дiтьми пiд час руху, посадки i висадки з
авюбуса.
На кiнець 201.612011 навчаJIьноm року в районi за межею пiшохiдноТ
дост),пностi проживали i потребували пiдвезення 123 1^rHi, для яких було
органiзовало безКоrгювниЙ пiдвiз До залальноосвiтнiх навчatльних закладiв,
У серпнi поточною року комiсiею у складi представникiв вiлдiлу освiти

райдержалмiнiсграчii,,Щерхпрмспоживсrryокбя у Вiльшанському районi та
Вiльшанськоm РВ Управ:riння ,ЩСНС Украi'lти в областi будуть здiйсненi
перевiрки ютовностi загальноосвiтнiх нilвчitльних зак.падiв до роботи в новому
2017/2018 навч.1,1ьному роцi та в осiнньо,зпмовпit перiод,
з метою своечасноi та якiснот пiдготoвки матерiа.льньтехнiчноi бази
загальноосвiтнiх навчilльнгх закяадiв району до роботи у новому
20 1 7/20 l 8 навчальному

роцi:

l. Вiллi.iry освiти райдержадr,riнiстрацii:

зшцrчити позабюджgгнi кошти для забезпечення проведенЕя ремонтних
робiт у заrальноосвiткiх навчаьних закпадzж;
2) закiпчити ремонт прlтаiщень загальноосвiтнiх навFIаJIьних закладiв до
l0 серпrrя поточною року;
3) до 0l ковтня 2017 року забезпечltти загаJIьноосвiтнi навчальнi заклади
твердим паJIивом на 100%;
4) забезпечити 10ff/о пiдвiз до навчальЕID( захладiв i додому учяiв, якi
I1роживzпоть на вiдсганi бiльше, нiж 3 км вiд навчальною з:!кладу;
5) до 30 серпня поточного року забезпечити загальноосвiтвi навчальнi
l)

заклади пiдручниками на 100О/о;
6) проводити робоry по добору та розстаяовцi педаmгiчних кадрiв в
загальноосвiтнiх навчальнкх закладах району.
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виконаняям даноm розпорядхешul поwпсти яа першоm
заст)дlника голови райоIrноi державноi адмiнiстрацii Нестерова С.А.

2. Контроль

Першпfi заступппк гоJIовп
районноi дерясавпоТ адмiпiстрацii

с.нЕстЕров

