
 
У К Р А Ї Н А 

 

ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  

 

м.Здолбунів 

 

Н А К А З  

 

      26 квітня  2016 року                             № 73 
  

Про проведення  випускних 

вечорів у загальноосвітніх   

навчальних закладах району 

 

 

 

Відповідно до Положення про відділ освіти  Здолбунівської  районної 

державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Здолбунівської 

районної державної адміністрації від 20.03.2013 № 122, Положення про 

державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної 

середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 30.12.2014 № 1547 зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 

14.02.2015 за №157/26602 та враховуючи накази Міністерства освіти і науки 

України від 16.09.2015 № 940 „Про проведення державної підсумкової атестації 

учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти  у 2015–2016 

навчальному році», від 08.10.2015 № 1050 «Про внесення змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 16.09.2015 № 940», від 08.02.2016 № 94 

«Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової 

атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», відділу 

освіти районної державної адміністрації від 25.03.2016 № 51 «Про  порядок 

закінчення  навчального року та проведення державної підсумкової атестації  у 

загальноосвітніх навчальних закладах району у 2015-2016 навчальному році», 

 

 

 наказую: 

 

1. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів  району: 
1.1. Забезпечити організоване проведення випускних вечорів 28 травня 2016 

року для випускників 11 класів та 9-10 червня 2016 року для випускників 9 



класів.  

1.2. Забезпечити контроль за проведенням випускних вечорів   як 

урочистої події,   що  підсумовує  багаторічну  навчальну  і   виховну  роботу 

педагогічного колективу та  учнів. 

1.3.  Не   допускати   влаштування   у   навчальних   закладах   та   орендованих 

приміщеннях    заходів,    пов'язаних    з    випускними    вечорами,    із    

вживанням алкогольних напоїв. 

1.4. Забезпечити   вручення     документів   про   освіту  у   приміщеннях,   які 

відповідають вимогам техніки безпеки. 

1.5. Залучити  до участі у заходах, пов’язаних із урочистостями з нагоди 

випускних вечорів, відомих людей в Україні, представників місцевих органів 

виконавчої влади та органів  місцевого  самоврядування, ветеранів праці, учасників 

бойових дій та представників громадськості. 

1.6. Інформувати   начальника   відділу  освіти  районної державної адміністрації  

за  телефоном (моб. 0685687861)  про завершення випускного вечора з 8.00 до 

10.00 наступного дня. 

2.  Персональну   відповідальність   за   дотримання   громадського   порядку, 

поведінки та безпеки учасників заходів,  пов'язаних із проведенням  

випускних вечорів, незалежно від місця проведення,покласти на 

керівників навчальних закладів. 

3. Контроль за  виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 
 

 

 

 

    Начальник  відділу                                               Л.Карпенко         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Проект наказу підготував 

 

  головний спеціаліст відділу                                                        А.Демедюк 

 

 

   Погоджено 

 

   юрисконсульт                                                                                І.Кухарчук 


