
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

о
Р Ї Ш і  смт Новопсков № С%9'Д,

Про готовність навчальних закладів 
Новопсковського району до нового 
навчального року та до роботи в 
осінньо-зимовий період 2019-2020 років

Відповідно до ст. 6, п. 9 ст. 16, п. 4 ст. 22, ст. 39 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», ст.ст. 5, 11, 14, 26 Закону України «Про освіту», ст. 18, ч.2. ст.19 
Закону України «Про дошкільну освіту», ч. З ст. 37 Закону України «Про загальну 
середню освіту», наказу Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної 
адміністрації від 16 липня 2019 року № 170 «Про заходи щодо підготовки до нового 
2019-2020 навчального року і роботи закладів освіти в осінньо-зимовий період» та 
наказу відділу освіти райдержадміністрації від 24 квітня 2019 року № 25 «Про підготовку 
навчальних закладів району до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий 
період 2019-2020 років», з метою підготовки закладів освіти району до нового 
навчального року та опалювального сезону 
з о б о  в ' я з у ю :

1. Інформацію начальника відділу освіти райдержадміністрації Світлани Кузнєцової 
"Про готовність навчальних закладів Новопсковського району до нового навчального року 
та до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років", що додається, взяти до відома.

2. Начальнику відділу освіти райдержадміністрації:
1) забезпечити завершення капітальних ремонтів внутрішніх туалетів 

Писарівської ЗОНІ І-ІІ ступенів, Кам'янської, Пісківської, Риб'янцівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів та Білолуцької гімназії до 1 жовтня 2019 року;

2) вжити заходів щодо якісної підготовки навчальних закладів до роботи в 
осінньо-зимовий період 2019-2020 років з урахуванням питань енергозбереження;

3) провести обстеження технічного стану будівель і споруд, інженерних мереж;
4) завершити ремонти шкільних котелень та підготовку теплових мереж навчальних 

закладів району до роботи в осінньо-зимовий період до 1 жовтня 2019 року;
5) посилити контроль за дотриманням протипожежного режиму під час проведення 

заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови 

райдержадміністрації Олександра Скорохода.

В.о. голови Світлана СЛЮСАРЄВА


