
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 20.06.2018  № 195 

м. Золотоноша 

 

Про заходи з підготовки закладів освіти 

до нового навчального року 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію відділу освіти Строкань О.М., 

керівників закладів освіти міста про стан підготовки закладів освіти до нового 

навчального року, виконком міської ради відмічає, що відділом освіти, 

керівниками закладів освіти міста вживаються усі необхідні заходи щодо 

своєчасної і якісної підготовки закладів освіти міста до нового навчального 

року, збереження і поповнення матеріально-технічної бази. Звертається 

особлива увага на об’єкти тепло, енергозбереження і об’єкти, що знаходяться у 

аварійному стані. 

 З метою своєчасної підготовки установ і закладів освіти міста до нового 

2018-2019 навчального року та належного функціонування освітньої галузі 

впродовж року, керуючись п. 1 „а” ст. 32 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, -  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Інформацію відділу освіти Строкань О.М „Про стан підготовки закладів 

освіти до нового навчального року” взяти до відома (додається). 

2. Затвердити план заходів щодо підготовки навчальних закладів міста до 

початку нового 2018-2019 навчального року (додаток 1). 

3. Відділу освіти (Строкань О.М.), керівникам закладів освіти: 

3.1. Забезпечити виконання комплексного плану заходів щодо підготовки 

закладів освіти до нового навчального року, враховуючи їх експлуатаційний 

стан, визначити джерела фінансування, термін проведення робіт та виконавців. 

3.2. Тримати на контролі цільове використання бюджетних та залучених 

коштів, виділених на виконання робіт по підготовці до нового навчального року 

і до роботи в осінньо-зимовий період. 

3.3. Забезпечити дотримання лімітів споживання енергоресурсів, виходячи з 

обсягів видатків, передбачених кошторисом. 

4. Відділу освіти (Строкань О.М.): 



4.1. Забезпечити економічно обґрунтовані норми набору учнів до 

першого і десятого класів у 2018-2019 навчальному році. 

 4.2. Координувати та контролювати дії щодо вчасної і якісної 

підготовки закладів освіти до нового навчального року, вжити вичерпних 

заходів щодо економії бюджетних коштів. 

4.3. Провести перевірку готовності закладів освіти до нового 

навчального року у серпні згідно графіка (додаток 2). 

5. Завідуючим закладами дошкільної освіти організовано і своєчасно 

провести заготівлю якісної сільгосппродукції. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Суддю С.В. та відділ освіти (Строкань О.М.). 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строкань 53303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

від 20.06.2018  № 195 

 

План заходів 

щодо підготовки навчальних закладів міста до початку 

2018-2019 навчального року 

 

№ Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1. 

 

Провести обстеження будівель і 

споруд навчальних закладів. 

Результати оформити відповідними 

актами. 

Квітень - 

травень 

2018 

Відділ освіти, 

керівники закладів 

загальної середньої, 

дошкільної та 

позашкільної освіти 

2. Виконати поточні ремонти в закладах 

освіти міста 

до 

15.08.2018 

Відділ освіти, 

керівники закладів 

загальної середньої, 

дошкільної та 

позашкільної освіти 

3. Здійснити заходи щодо створення 

належного освітнього простору Нової 

української школи, та сприяти 

виконанню обласних програм 

«Інноваційні школи Черкащини» на 

період до 2020 року та «Підвищення 

якості шкільної природничо-

математичної освіти» на період до 

2021 року. 

до 

01.09.2018 

Відділ освіти 

4. Провести капітальний ремонт даху  

ЗОШ №3 

до 

01.10.2018 

Відділ освіти  

5. Провести капітальний ремонт 

спортивного майданчику у СШІТ №2   

до 

 01.09. 2018  

Відділ освіти  

6.  Капітальний ремонт водовідведення  

БДЮТ 

до 

01.09.2018 

Відділ освіти  

7. Провести гідрохімічне очищення 

системи опалення д/з «Ялинка» 

до 

01.09.2018 

Відділ освіти  

8. Провести гідрохімічне очищення 

системи опалення ЗОШ №6 

до 

01.09.2018 

Відділ освіти  

9. Провести огляд готовності закладів 

освіти до нового навчального року 

Серпень 

2018 

Відділ освіти 

10. Провести огляд готовності котелень 

закладів освіти до нового навчального 

року 

до 15 

жовтня 

2018 

Відділ освіти  

11. Питання підготовки закладів освіти Щомісячно, Відділ освіти 



до початку 2017-2018 навчального 

року розглядати на нарадах 

керівників 

починаючи 

з квітня  

2018 року 
 

 

 

Керуючий справами       О.В. Шакура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету  

від 20.06.2018  № 195 

 

Графік 

перевірки готовності закладів освіти 

до нового навчального року 

 

№ Назва навчального закладу Дата 

проведення 

Примітки 

1. Гімназія ім.С.Д.Скляренка 20.08.2018  

2. Дошкільний навчально-виховний заклад 

«Веселка» 

20.08.2018  

3. Загальноосвітня школа I-III ступенів № 6 20.08.2018  

4. Дошкільний навчально-виховний заклад 

«Струмочок» 

20.08.2018  

5. Дошкільний навчально-виховний заклад 

«Калинка» 

20.08.2018  

6. Загальноосвітня школа I-III ступенів № 3 21.08.2018  

7. Спеціалізована школа № 2 інформаційних 

технологій 

21.08.2018  

8. Спеціалізована школа № 1 з поглибленим 

вивченням економіки і права 

21.08.2018  

9. Міжшкільний навчально-виробничий 

комбінат 

21.08.2018  

10. Будинок дитячої та юнацької творчості 21.08.2018  

11. Дошкільний навчально-виховний заклад 

«Сонечко» 

21.08.2018  

12. Загальноосвітня санаторна школа-інтернат 

I-III ступенів   

22.08.2018  

13. Загальноосвітня школа I-III ступенів № 5 22.08.2018  

14. Загальноосвітня спеціальна школа-

інтернат I-III ступенів 

22.08.2018  

15. Дошкільний навчально-виховний заклад 

«Ромашка» 

22.08.2018  

16. Дошкільний навчально-виховний заклад 

«Берізка» 

22.08.2018  

17. Дошкільний навчально-виховний заклад 

«Ялинка» 

22.08.2018  

 

 

Керуючий справами        О.В. Шакура 

 

 


