
 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
                              
13.04.2010             №  99 
 
 

 
Заходи 

щодо закінчення поточного та організованого початку нового 
2010/2011 навчального року в закладах освіти області 

          
 

       1. Забезпечити проведення державної підсумкової атестації випускників 
загальноосвітніх навчальних закладів і студентів вищих навчальних закладів І-ІІ 
рівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахівців на основі базової 
середньої освіти. 
        
        Травень - червень 
        2010 року 
       

Управління освіти і науки  
облдержадміністрації, райдержадміністрації,                                                             
міськвиконкоми міст обласного значення 
 

       2. Забезпечити належне проведення урочистостей, пов’язаних із закінченням 
навчального року, особливу увагу звернути на проведення випускних вечорів з 
дотриманням вимог щодо збереження життя та здоров’я учнів. 
 
        Травень-червень 
         2010 року 

Управління освіти і науки  
облдержадміністрації, райдержадміністрації,                                                             
міськвиконкоми міст обласного значення 
 

        3. Продовжити роботу щодо оптимізації мережі дошкільних, 
загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних закладів 
відповідно до плану-графіка оптимізації мережі навчально-виховних закладів 
кожного регіону та програми її реструктурування; вжити заходів щодо 
недопущення необґрунтованої ліквідації навчальних закладів. 
 
         01.09.2010 
                                          

 
Управління освіти і науки 
облдержадміністрації, райдержадміністрації,  
міськвиконкоми міст обласного значення 
 

        4. Забезпечити виконання комплексу заходів щодо переходу школи ІІІ 
ступеня на 12-річний термін навчання.  
           
          01.09.2010           
           

 
Управління освіти і науки 
облдержадміністрації, райдержадміністрації,  
міськвиконкоми міст обласного значення 
 

         5. Продовжити створювання умов для профільного навчання учнів 10-11 
класів загальноосвітніх навчальних закладів. 
           
         01.09.2010 
           

 
Управління освіти і науки 
облдержадміністрації, райдержадміністрації,  
міськвиконкоми міст обласного значення 
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         6. Забезпечити у літній період збереження матеріально-технічної бази та 
бібліотечних фондів навчальних закладів. 
 
          Червень-серпень 
           2010 року 

 
Управління освіти і науки 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного значення 
 

         7. Забезпечити проведення поточних ремонтів освітніх закладів міст та 
районів області. 
          
         30.08.2010 
          

Райдержадміністрації,  
міськвиконкоми міст обласного значення 
 

         8. Вжити вичерпних заходів щодо стовідсоткового охоплення загальною 
середньою освітою дітей відповідного віку, насамперед безпритульних та 
бездоглядних дітей. 
         
         01.09.2010 

Управління освіти і науки 
облдержадміністрації, райдержадміністрації,  
міськвиконкоми міст обласного значення 
 

         9. Забезпечити виплату грошової допомоги, видачу м’якого інвентарю  на 
обладнання дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування та 
особам з їх числа, при вступі до ПТНЗ, ВНЗ усіх рівнів акредитації та при 
працевлаштуванні відповідно до вимог чинного законодавства. 
 
          
         Червень-серпень 
         2010 року 

Управління освіти і науки 
облдержадміністрації, райдержадміністрації,  
міськвиконкоми міст обласного значення 
 

         10. Сприяти працевлаштуванню випускників усіх типів загальноосвітніх,  
професійно-технічних, вищих навчальних закладів (особливу увагу звернути на 
працевлаштування дітей-сиріт і дітей, які потребують соціальної допомоги); 
випускників вищих навчальних закладів, що навчалися за цільовими 
направленнями за педагогічними спеціальностями.  
 
         01.09.2010 Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного значення 
 

         11. Сприяти належній організації проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи 
загальної середньої освіти, які бажають вступити до вищих навчальних закладів.  
 
       Червень 2010 року                                      Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного значення 

 
         12. Забезпечити підготовку науково-методичних та інструктивних 

матеріалів до серпневих нарад освітян. 
 
 
       20.08.2010 

Управління освіти і науки  
облдержадміністрації 
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         13. Організувати літній відпочинок учнів загальноосвітніх, професійно-
технічних закладів (особливо дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дітей пільгових категорій), максимально використавши з цією метою 
приміщення загальноосвітніх навчальних закладів, у т.ч. шкіл-інтернатів, 
професійно-технічних, позашкільних навчальних закладів; сприяти виконанню 
обласної програми відпочинку та оздоровлення дітей. 
 
         Липень-серпень 
         2010 року 

Управління освіти і науки 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного значення 

 

         14. Забезпечити проведення для дітей спортивно-масових, еколого-
натуралістичних і природоохоронних, науково-технічних заходів, творчих 
конкурсів, краєзнавчих екскурсій та туристичних поїздок; відвідання школярами 
виставок, театрів, музеїв для ознайомлення з визначними пам’ятками вітчизняної 
та зарубіжної історії, культури. 
         Липень-серпень 
         2010 року 

Управління освіти і науки 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного значення 

 
         15. Продовжити обладнання сучасними комп’ютерними комплексами 
загальноосвітні навчальні заклади І-ІІ ступенів. 
          
         01.09.2010   
          

 
Управління освіти і науки 
облдержадміністрації, райдержадміністрації,  
міськвиконкоми міст обласного значення 

 

         16. Під час формування робочих навчальних планів російськомовних  
навчальних закладів забезпечити виконання галузевої Програми поліпшення 
вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням 
мовами національних меншин на 2008-2011 роки, затвердженої наказом 
Міністерства освіти і науки України від 26.05.2008 № 461. 
 
         Травень-серпень 
         2010 року 
         
   

 
Управління освіти і науки 
облдержадміністрації, райдержадміністрації,  
міськвиконкоми міст обласного значення 

         17. Організувати в сільській місцевості підвезення вихованців, учнів і 
педагогів до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, вжити заходів 
щодо придбання шкільних автобусів за кошти місцевих бюджетів відповідно до 
рішення облради від 17.10.2003 № 8 «Про обласну програму «Шкільний 
автобус». 
   
          01.09.2010 

 
Райдержадміністрації 

         18. Забезпечити своєчасну доставку підручників і посібників до навчальних 
закладів. 
           
          01.09.2010            
            

Управління освіти і науки 
облдержадміністрації, райдержадміністрації 
міськвиконкоми міст обласного значення 
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         19. Забезпечити проведення прийому учнів до 1-х та 10-х класів; 
раціональне комплектування інших класів (груп) навчальних закладів системи 
загальної середньої освіти. 
 
         01.09.2010 
 

 
Управління освіти і науки 
облдержадміністрації, райдержадміністрації,  
міськвиконкоми міст обласного значення 

        
         20. Завершити комплектування дошкільних, загальноосвітніх, професійно-
технічних і позашкільних навчальних закладів педагогічними та керівними 
працівниками.       
           
         18.08.2010 

Управління освіти і науки 
облдержадміністрації, райдержадміністрації,  
міськвиконкоми міст обласного значення 
 

         21. Забезпечити контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов у 
дошкільних, загальноосвітніх, інтернатних навчальних закладах при підготовці 
їх до нового 2010/2011 навчального року. 
 
          Липень-серпень  
          2010 року 

Управління освіти і науки 
облдержадміністрації, райдержадміністрації,  
міськвиконкоми міст обласного значення 
 

         22. Забезпечити проведення перевірки стану готовності дошкільних, 
загальноосвітніх, інтернатних, професійно-технічних і вищих навчальних 
закладів до нового 2010/2011 навчального року. 
 
          Серпень-вересень 
          2010 року 

Управління освіти і науки 
облдержадміністрації, райдержадміністрації,  
міськвиконкоми міст обласного значення 

         
         23. Розглянути стан підготовки дошкільних, загальноосвітніх, інтернатних, 
професійно-технічних навчальних закладів до нового навчального року на 
засіданнях колегій управлінь (відділів) освіти, серпневих конференціях 
педагогічних працівників, залучивши до участі в них керівників місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств і 
організацій. 
 
          Серпень 2010 року Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, райдержадміністрації,  
міськвиконкоми міст обласного значення 
 

         24.  Провести в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних 
навчальних закладах звітування керівників про виконану роботу за рік на 
загальних зборах педагогічних колективів, батьківських комітетів, рад і 
піклувальних рад навчальних закладів. 
 
            
          Червень-липень  
          2010 року  
 

Управління освіти і науки 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного значення  
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         25. Забезпечити проведення у загальноосвітніх, професійно-технічних і 
вищих навчальних закладах Дня знань та Свята першого дзвоника в новому 
2010/2011 навчальному році. 
 
          01.09.2010 Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного значення 
 

         26. Узагальнити оперативну інформацію про початок навчального року в 
дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах 
2010/2011 навчального року за формою, встановленою Міністерством освіти і 
науки України. 
 
          01.09.2010 Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного значення 
 

 
Заступник керівника апарату 
облдержадміністрації,  
начальник оргвідділу                                                                           В.Г.  Кархачов                    
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


