
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

 

Н А К А З 

 

23 вересня  2015 року            м.Здолбунів       № 137 

 

 

Про затвердження рішення колегії 

відділу освіти Здолбунівської 

районної державної адміністрації 

 

 Керуючись Положенням про колегію відділу освіти Здолбунівської 

районної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови 

районної державної адміністрації від 14 березня  2007 року № 108,  

наказую: 

1. Затвердити рішення колегії відділу освіти Здолбунівської районної державної 

адміністрації від 23 вересня 2015 року, що додаються. 

2. Контроль за виконанням даного наказу та рішень колегії залишаю за собою. 

 

 

 

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ                                          КАРПЕНКО Л.Є. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено 

наказ  відділу  освіти  

Здолбунівської районної  

державної  адміністрації 

23.09.2015. № 137 

 

Рішення  

колегії відділу освіти Здолбунівської райдержадміністрації  

 

23  вересня 2015 року  протокол  № 3 

 

Про підготовку навчальних закладів району  

до нового 2015-2016 навчального року  

та роботи в осінньо-зимовий період 

 

Заслухавши та обговоривши питання «Про підготовку навчальних закладів 

району до нового 2015-2016 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період» 

колегія  

УХВАЛЮЄ: 

1. Інформації відділу освіти Здолбунівської районної державної адміністрації 

«Про підготовку навчальних закладів району до нового 2015-2016 навчального року 

та роботи в осінньо-зимовий період» взяти до уваги. 

 

2. Відділу освіти райдержадміністрації, керівникам навчальних закладів забезпечити: 

  

якісну підготовку дошкільних, позашкільних та навчальних закладів району 

до роботи в осінньо-зимовий період.  

До 10 жовтня 2015 року 

 

вжити невідкладних заходів з енергозбереження, скорочення споживання 

природного газу за рахунок модернізації існуючих потужностей або переходу на 

альтернативні види палива. 

Протягом 2015 року; 

  

 обладнання дошкільних, позашкільних та навчальних закладів комп’ютерною 

технікою з підключенням до мережі Інтернет. 

 

 оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки в усіх 

дошкільних, позашкільних та навчальних закладах. 

До 01 січня 2016 року 

 

забезпечити комплектування дошкільних, позашкільних та  навчальних 

закладів необхідною кількістю вогнегасників згідно п. 6.4.9., п. 6.4.11., додатку 2 п.7, 

п.8 Правил пожежної безпеки України та направити на технічне обслуговування 

наявні. 

До 15 жовтня 2015 року 

 

 

 

 

 



Затверджено 

наказ  відділу  освіти  

Здолбунівської районної  

державної  адміністрації 

23.09.2015. № 137 

 

Рішення  

колегії відділу освіти Здолбунівської райдержадміністрації  

 

23  вересня 2015 року  протокол  № 3 

 
Про створення сприятливих умов  

життєдіяльності осіб із обмеженими  

фізичними можливостями й організація  

індивідуального та інклюзивного навчання  

у навчальних закладах району 

 

Заслухавши та обговоривши питання «Про створення сприятливих умов  

життєдіяльності осіб із обмеженими фізичними можливостями й організація 

індивідуального та інклюзивного навчання у навчальних закладах району»   колегія  

УХВАЛЮЄ: 

1. Інформації «Про створення сприятливих умов життєдіяльності осіб із 

обмеженими фізичними можливостями й організація індивідуального та 

інклюзивного навчання у навчальних закладах району» взяти до уваги. 

 

2. Забезпечити контроль за своєчасним направленням дітей із труднощами 

у навчанні та вихованні в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на 

засідання психолого-медико-педагогічної консультації з метою визначення для них 

адекватних форм соціально-педагогічної чи медичної допомоги. 

Завідувач ПМПК,  

керівники навчальних закладів 

Постійно 

3. Забезпечити подачу у відділ освіти райдержадміністрації аналітичних даних 

про хворих  дітей (від 0 до 18 років) у районі, в тому числі інвалідів, із метою 

створення районного банку даних та підготовки аналітичної звітності для обласної 

медико-педагогічної консультації. 

                                                         Керівники навчальних закладів 

Щорічно до 15 вересня та до 15 травня 

4. Забезпечити підручниками відповідно до програми дітей із різними вадами. 

Відділ освіти райдержадміністрації 

Протягом  2015-2016 року 

5. Сприяти введенню у штатний розпис посади вчителя асистента в 

інклюзивних класах. 

Відділ освіти райдержадміністрації 

По мірі фінансування 

6.  Забезпечити висвітлення питань, які сприяли б просвітництву 

громадськості щодо необхідності раннього виявлення та організації своєчасної 

допомоги дітям із відхиленням у розвитку.  

Керівники навчальних закладів 

Постійно 

 



 

                                            Затверджено 

наказ  відділу  освіти  

Здолбунівської районної  

державної  адміністрації 

23.09.2015. № 137 

 

Рішення  

колегії відділу освіти Здолбунівської райдержадміністрації  

 

23  вересня 2015 року  протокол  № 3 

 
Про стан пожежної, техногенної безпеки  

та цивільного захисту в навчальних закладах  

 

Заслухавши та обговоривши питання «Про стан пожежної, техногенної безпеки  та 

цивільного захисту в навчальних закладах» колегія  

 

УХВАЛЮЄ: 

 

1. Інформації «Про стан пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту в навчальних 

закладах  » взяти до уваги. 

 

2. Інженеру з охорони праці групи по централізованому господарському обслуговуванню : 

 2.1. Посилити контроль за дотриманням вимог нормативних документів з пожежної безпеки, 

цивільного захисту, техногенної безпеки, виконанням наказів, планів-заходів, листів відділу 

освіти в навчальних закладах району. 

Постійно 

 

 2.2. Надавати методичну допомогу керівникам навчальних закладів в організації роботи з 

питань пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту. 

Постійно 

32. Керівникам навчальних закладів: 

3.1. Взяти на постійний контроль виконання вимог загальної інструкції «Пожежна безпека в 

навчальних закладах» усіма посадовими особами, працівниками та учнями. 

Постійно 

 

3.2. З метою попередження виникнення пожеж проводити інструктажі, бесіди  з питань 

пожежної безпеки з працівниками та учнями. 

Періодично 

 

 3.3. Заборонити проведення вогневих робіт на територіях навчальних закладів  без наряду-

допуску служби охорони праці відділу освіти. 

Постійно 

 

 3.3. Проводити відпрацювання практичних дій з працівниками та учнями в умовах 

виникненя надзвичайних ситуацій. 

Періодично 

 
 
                                                           


