
 
БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 04 липня  2019 року               Баштанка                            №  114 -р 
 

 

Про підготовку  закладів освіти 

міської ради до 2019/2020 

навчального року 

 

 

Відповідно до частини другої, пунктів 13, 20 частини четвертої статті 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 статті 66 

Закону України «Про освіту» та з метою якісної підготовки до нового 2019-

2020 навчального року, з о б о в' я з у ю: 

 

1. Начальника відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 

Баштанської міської ради Зеркаліну Г.Р. забезпечити своєчасний і в повному 

обсязі огляд  закладів освіти  міської ради: 

1) затвердити склад робочої групи для проведення огляду закладів 

освіти міської ради  (додається); 

2) затвердити графік огляду закладів освіти міської ради (додається). 

 

2. Керівникам  закладів освіти  подати акти перевірки на затвердження 

робочій групі в термін до 30.08.2019. 

 

        3. Контроль  за виконанням  даного  розпорядження  залишаю за собою. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                    Л.ЛУЦЕНКО  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження   

міського голови 

                                                                                                  04 липня 2019 р. № 114-р 

 

ГРАФІК ОГЛЯДУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 Назва навчальних закладів Дата Час 

проведення 
1.Новосергіївська філія І-ІІ ступенів Баштанського опорного ЗЗСО 

І-ІІІ ступенів №2 

Новосергіївський  заклад дошкільної освіти № 11 «Джерельце»  

15.08.19 8.00 

2.Новопавлівська філія І-ІІ ступенів Баштанського опорного ЗЗСО 

І-ІІІ ступенів №2 

Новопавлівський заклад дошкільної освіти №10 «Сонечко» 

15.08.19 9.00 

3.Новоіванівська філія І-ІІ ступенів Баштанського опорного ЗЗСО 

І-ІІІ ступенів №1 

Новоіванівський заклад дошкільної освіти № 9 «Малятко» 

15.08.19 10.00 

4. Баштанський заклад дошкільної освіти №2 “Віночок”   15.08.19 11.00 

5. Добренська ЗОШ І-ІІІ ступенів  

Добренський  заклад дошкільної освіти №7 «Лелеченя» 

15.08.19 13.00 

6. Новоєгорівська ЗОШ І-ІІІ ступенів  

Новоєгорівський заклад дошкільної освіти  № 8 «Дивограй» 

15.08.19 14.00 

7. Явкинська ЗОШ І – ІІІ ступенів  

Явкинський заклад дошкільної освіти  № 15 «Калинонька» 

15.08.19 15.00 

8. Баштанський опорний ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2  

Баштанський заклад дошкільної освіти №6 “Ягідка» 
15.08.19 16.00 

9. Христофорівська ЗОШ І – ІІІ ступенів  

Христофорівський заклад дошкільної освіти № 14 «Веселка» 
16.08.19 8.00 

10. Пісківська  філія І-ІІ ступенів Баштанського опорного ЗЗСО І-

ІІІ ступенів №1 

Пісківський заклад дошкільної освіти № 12 «Краплинка»  

16.08.19 9.00 

11. Плющівська ЗОШ І-ІІІ ступенів  

Плющівський заклад дошкільної освіти № 13 «Пролісок» 

16.08.19 10.00 

12. Баштанський опорний ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1  

Баштанський заклад дошкільної освіти №4 «Дюймовочка» 
16.08.19 11.00 

13. Баштанська дитячо – юнацька спортивна школа  16.08.19 13.00 
14. Будинок дитячої та юнацької творчості  16.08.19 14.00 
15. Баштанський заклад дошкільної освіти №3“Чебурашка» 

Баштанська гімназія  
16.08.19 15.00 

  

 

Начальник відділу освіти, молоді  

та спорту виконавчого комітету  

Баштанської міської ради                                                               Г.ЗЕРКАЛІНА 

                                                                                     

 

 

 

 

 



 

 

Пояснювальна записка 

до проекту розпорядження міського голови 

«Про підготовку  закладів освіти міської ради до 2019/2020 навчального року » 

 

1. Обгрунтування необхідності прийняття розпорядження 

Прийняття даного розпорядження необхідне для забезпечення якісної 

підготовки закладів освіти до нового 2019/2020 навчального року. 

  

 2.Мета і шляхи її досягнення 

Метою прийняття данного розпорядження є здійснення перевірки якості 

підготовки закладів освіти до нового 2019/2020 навчального року. 

 

     3. Правові аспекти 

Проект розпорядження розроблено відповіднодо статті 52 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, пункту 2 статті 66 Закону  України “Про 

освіту”.  

 

4.   Фінансово – економічне обґрунтування 

Реалізація розпорядження не потребуватиме фінансових  витрат. 

 

5.   Пропозиції заінтересованих органів 

Даний проект розпорядження інтересів інших органів не стосується. 

 

6.   Регіональний аспект 

      Проект розпорядження не стосується питання розвитку адміністративно-

територіальної одиниці, впливу на регіональний розвиток не має. 

 

7. Громадське обговорення 

      Дане розпорядження не потребує громадського обговорення. 

 

8.   Прогноз результатів 

Дане розпорядження забезпечить аналіз підготовки закладів освіти до нового 

2019/2020 навчального року. 

 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту виконавчого комітету 

Баштанської міської ради                                                                               Г.ЗЕРКАЛІНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження  

міського голови 

04 липня 2019 року № 114-р 

 

СКЛАД 

робочої групи для проведення огляду закладів освіти міської ради 

 

Голова робочої групи 

 

Драгуновський Володимир  

Вікторович 

Перший заступник міського голови 

 

Заступник голови робочої групи 

 

Зеркаліна Ганна  

Романівна 

начальник відділу освіти, молоді та спорту   відділу 

освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 
Баштанської міської ради 

 

Члени робочої групи : 

  

Васюнькін Олександр  

Володимирович 

 

Тищенко Людмила 

Володимирівна 
 

Смола Людмила  

Олександрівна 

 

Приходько Тая  

Володимирівна 

 

голова районної організації профспілки працівників 

освіти і науки України (за узгодженням) 

 

головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету Баштанської міської ради 
 

головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету Баштанської міської ради 

 

головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету Баштанської міської ради 

 

Гвалія Жанна  

Василівна 
 

Бондар Олександр  

Миколайович 

 

 

 

Маламуж  Олександр  

Анатолійович  

 
 

Гриненко Тетяна  

Вікторівна 

 

Начальник відділу 

освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Баштанської міської 

ради 

завідуючий   господарчої групи відділу освіти, молоді та 

спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради 
 

начальник відділу державного нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства Баштанського районного 

управління Головного управління Держпродспожив-

служби в Миколаївській  області (за узгодженням) 

 

інженер – будівельник  господарчої групи відділу освіти, 

молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської 

міської ради 
 

завідуюча методичним кабінетом відділу освіти, молоді 

та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради 

 
 

 

 

 

                                                                 Г.ЗЕРКАЛІНА       



  

  
 


