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НАКАЗ

1 /0 р. № 3£ 6
м.Київ

Про забезпечення діяльності 
закладів освіти у 2016/2017 н.р. 
та стабільної роботи 
в осінньо-зимовий період 
2016-2017 років

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 
освіту», «Про дошкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу 
освіту», на виконання розпоряджень голови Київської обласної державної 
адміністрації від 03.06.2016 № 226 «Про заходи щодо підготовки та 
організованого початку 2016/2017 навчального року в Київській області», від
07.10.2016 № 412 «Про початок опалювального сезону в населених пунктах 
Київської області у 2016/2017 році», наказу департаменту освіти і науки від
17.06.2016 № 200 «Про підготовку та організований початок 2016/2017 
навчального року», рішення колегії департаменту освіти і науки «Про 
організований початок 2016/2017 навчального року та підготовку навчальних 
закладів до роботи в осінньо-зимовий період»

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам місцевих органів управління освітою:

1.1. забезпечувати належну організацію навчально-виховного процесу у 
підпорядкованих навчальних закладах

постійно;
1.2. продовжити роботу щодо приведення мережі навчальних закладів 

районів та міст у відповідність до потреб населення; проводити інформаційно- 
роз'яснювальну роботу серед громадськоеті щодо необхідності забезпечення 
рівного доступу до якісної освіти дітям, які мешкають у сільських населених 
пунктах області

постійно;
1.3. вирішувати в оперативному порядку питання щодо підвезення учнів 

та педагогічних працівників сільської місцевості до місць навчання та роботи
постійно;

1.4.
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1.5. забезпечити стабільну роботу закладів освіти в осінньо-зимовий 
період 2016/2017 н.р.

постійно;
3. Керівникам структурних підрозділів департаменту освіти і науки:
3.1. здійснювати дієвий контроль за організацією навчально-вихойного 

процесу у навчальних закладах та дотриманням чинного законодавства у галузі 
освіти

постійно;
3.2. проводити постійний аналіз та здійснювати контроль за 

проходженням опалювального сезону у закладах освіти, зокрема за 
переведенням котельного господарства на місцеві види палива

постійно;
4. Керівникам навчальних закладів обласної комунальної власності, 

директорам професійно-технічних навчальних закладів забезпечити належні 
умови для перебування у закладах вихованців та учнів в осінньо-зимовий 
період

постійно.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

департаменту освіти і науки Осипенко Ж.Ж.

Директор департаменту В.Б. Рогова


