
 
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 
12.09.2018                                                                                              № 320 
 
 
Про затвердження мережі  
закладів освіти району на  
2018-2019 навчальний рік 
 
 
       Відповідно до статей 6, 13, 22 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 
дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про загальноосвітній 
навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
27 серпня 2010 року № 778  (із змінами), на підставі поданих відділом освіти  
райдержадміністрації  матеріалів про мережу освітніх закладів району на 2018-
2019 навчальний рік: 
       1. Затвердити фактичну мережу закладів загальної середньої освіти і 
контингенти учнів на 2018-2019 навчальний рік (додаток 1). 

1.2. Закладів загальної середньої освіти – 18, 
в них класів – 174, 
учнів – 1835, 

в тому числі за бюджетні кошти:  
класів – 174, 
учнів  - 1835.  

       2. Затвердити мережу груп продовженого дня (додаток 2). 
       3. Затвердити мережу дошкільних навчальних закладів та дошкільних 
підрозділів навчально-виховних комплексів загального типу (додатки 3, 4). 
       4. Затвердити штатний розпис дошкільних навчальних закладів                  
(додаток 5). 
       5. Затвердити штатний розпис обслуговуючого персоналу освітніх 
закладів району (додаток 6). 
      6. Затвердити кількість ставок гурткової роботи в позашкільних закладах: 

        станція юних натуралістів  - 8, 
        станція юних туристів  - 4. 
    7. Ввести інклюзивне навчання для учнів, які потребують корекції 

фізичного та розумового розвитку, у Попівській, Комишнянській та  
Ромоданівській ЗОШ І-ІІІ ступенів.  

8. Відділу освіти райдержадміністрації (Рудченко О.М.) виконавчим 
комітетам сільських та селищних рад забезпечити регулярний підвіз учнів та 
педагогів до шкіл з віддалених населених пунктів району (додаток 7).  
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       9. Відділу освіти райдержадміністрації (Рудченко О.М.) з метою 
організації гарячого харчування школярів укласти договори з підприємцями-
постачальниками продуктів харчування.     

10. Виконавчим комітетам сільських та селищних рад забезпечити облік 
дітей шкільного віку у відповідності з вимогами постанови Кабінету Міністрів 
України від 12 квітня 2000 року № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку 
дітей і підлітків шкільного віку», контролювати виконання вимог щодо 
охоплення навчанням дітей та підлітків шкільного віку. 
       11. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Синяговська М.Б.) 
забезпечити фінансування загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних 
закладів району відповідно до затвердженої мережі на 2018-2019 навчальний 
рік. 
 12. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної 
державної адміністрації від 12.09.2017 року № 218 «Про затвердження мережі 
загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів освіти району на 2017-
2018 навчальний рік». 
       13.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
голови райдержадміністрації Гуржія О.В. 
 
 
 
    Виконувач обов’язків  
голови районної державної  
            адміністрації                                                  В. ФЕСЕНКО       
 
 


