УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 27.08.2019

м.Яремче

№78

Про підготовку навчальних
закладів
до
2019-2020
навчального року
Заслухавши та обговоривши інформацію
начальника управління
освіти виконавчого комітету Яремчанської міської ради Івана Онутчака
«Про підготовку навчальних закладів до 2019-2020 навчального року»
(довідка додається) та відповідно до ст.32 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Інформацію начальника управління освіти міськвиконкому Івана
Онутчака про підготовку навчальних закладів до 2019-2020 навчального року
взяти до відома.
2. З метою створення умов для здобуття учнями обов’язкової повної
загальної середньої освіти начальнику управління освіти Івану Онутчаку та
директорам закладів загальної середньої освіти:
2.1 До 30.08.2019 року завершити комплектацію 1-х та 10-х класів;
2.2 Організувати
регулярне безкоштовне підвезення у сільській
місцевості учнів і вчителів до місця навчання (роботи) та в зворотному
напрямку;
2.3 Провести облік дітей і підлітків шкільного віку та учнів відповідно
до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 року № 684 зі
змінами від 19.09.2018 року №806 «Про затвердження Порядку ведення
обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів»;
2.4 Забезпечити харчування дітей пільгових категорій відповідно до
вимог частини 3 ст.21 Закону України «Про загальну середню освіту»,
постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 року №856 «Про
організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх
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навчальних закладах», рішення міської ради від 08.08.2019 року № 48232/2019 « Про організацію безкоштовного харчування дітей пільгових
категорій у загальноосвітніх навчальних закладах»;
2.5. Підготувати та організовано провести 29 серпня 2019 року «круглий
стіл» творчого активу педагогічних колективів закладів освіти міста;
2.6. Урочисто провести День знань 02 вересня 2019 року о 9.00 год; та
заходи із організованого початку 2019/2020 навчального року;
2.7 До 31.08.2019 року закінчити:
- ремонтні роботи у закладах дошкільної, позашкільної та загальної
середньої освіти,
- оформлення актів готовності установ освіти до нового навчального
року;
2.8 Забезпечити рівний доступ осіб з обмеженими можливостями до
якісної освіти, організацію індивідуальної та інклюзивної форм навчання,
створення в закладах освіти інклюзивного освітнього середовища;
2.9 Взяти на контроль подальше здобуття повної загальної середньої
освіти випускниками дев’ятих класів та подальше працевлаштування
випускників загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних
закладів з числа дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, а
також здійснення їм виплат, передбачених чинним законодавством.
3. Керівникам закладів освіти забезпечити дотримання режиму економії
бюджетних
коштів,
посилення
фінансово-бюджетної
дисципліни,
недопущення кредиторської заборгованості з оплати праці працівникам та
оплати спожитих енергоносіїв, вжити заходи щодо економного їх
використання.
4. Передбачити кошти:
– на проведення лабораторних робіт по вимірюванню контуру
заземлення та опору ізоляції;
– на ремонт автобусів, придбання запасних частин;
– на повірку контрольно-вимірювальних приладів котелень;
– на міжсезонне обслуговування електричних котелень;
– на обслуговування очисних споруд;
- на передплату фахових періодичних видань та придбання шкільної
документації;
- на поповнення шкільних бібліотек художньою літературою,
комп’ютерною технікою та підключенням їх до мережі Інтернет;
- на проведення технічного огляду та перезарядку вогнегасників;
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- на стимулювання, підтримку й заохочення талановитої молоді та їх
наставників.
5. Звернутися до Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській
області з питанням поновлення біля шкіл дорожніх розміток, передбачених
Правилами дорожнього руху.
6. Вжити заходи, залучивши спонсорські та інші кошти не заборонені
законодавством , для поповнення матеріально-технічного обладнання
перших класів і створення нового освітнього середовища.
7. Комунальному некомерційному підприємству «Яремчанська
центральна міська лікарня» ( О.Соколюк) протягом серпня 2019 року
створити умови для медичного огляду вчителів та скласти графік
проходження медичного огляду учнів на вересень-жовтень 2019 року.
8. Сільським та селищному головам:
8.1 На чергових засіданнях виконкомів розглянути питання готовності
закладів дошкільної освіти до нового 2019-2020 навчального року;
8.2
До 02 вересня 2019 року спільно із управлінням освіти
проаналізувати стан охоплення дітей дошкільною освітою та вжити
невідкладних заходів щодо 100% охоплення дошкільною освітою дітей
п’ятирічного віку;
8.3 До 31.08.2019 року завершити поточні ремонти закладів дошкільної
освіти і до 15.10.2019 року забезпечити їх по мірі поступлення коштів
необхідною кількістю палива на опалювальний сезон, овочами на зимовий
період;
8.4. Забезпечити своєчасну виплату заробітної плати, відпускних
педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів з обов‘язковим
наданням матеріальної допомоги на оздоровлення.
9. Управлінню освіти міськвиконкому до 01.11.2019 року інформувати
міського голову про хід виконання даного рішення.
10.Координацію діяльності та узагальнення інформації щодо виконання
даного рішення покласти на головного відповідального виконавця –
управління освіти міськвиконкому (І.Онутчак).
11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого
справами міськвиконкому Олександра Шимка.

Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк
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