КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Про внесення змін до Програми розвитку системи освіти
Києво-Святошинського району на 2015-2020 роки

Відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України від 21.05.1997р. № 280/97 «Про
місцеве самоврядування в Україні» (із наступними змінами), згідно подання КиєвоСвятошинської районної державної адміністрації, районна рада
вирішила:
1. Внести зміни до Програми розвитку системи освіти Києво-Святошинського
району на 2015-2020 роки, затвердженої рішенням Києво-Святошинської
районної ради від 25.11.2014 № 463-39-VI, а саме:
1.1. П. 16 розділу І «Здоров’я дитини» викласти в наступній редакції:
«Забезпечити у повному обсязі фінансування раціонального та дієтичного
харчування школярів 1-4 класів та учнів окремих категорій - дітей із
малозабезпечених сімей, дітей з обмеженими можливостями, дітей із сімей, які
отримують пенсію по втраті годувальника та дітей батьків-учасників
антитерористичної операції, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах
Києво-Святошинського району».
1.2. П. 1 Розділу VІ «Педагогічні працівники» викласти в наступній редакції:
«Забезпечувати своєчасну виплату заробітної плати працівникам навчальних
закладів та працівникам структурних підрозділів відділу освіти з урахуванням вимог
Законів України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», постанови
Кабінету Міністрів України «Про встановлення розміру доплати за окремі види
педагогічної діяльності, постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 731
“Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери”».
1.3. Розділ Х «Матеріально-технічне забезпечення» доповнити пунктами:
«18 Забезпечити поточне утримання навчальних закладів, у тому числі своєчасне
проведення робіт з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період, а саме: ремонт
котелень, промивку систем опалення, утеплення приміщень, ремонт вентиляційних
систем, проведення планових повірок газових лічильників та їх заміни

«19 Забезпечити своєчасні розрахунки по комунальних послугах, наданих
навчальним закладам».
2. Рекомендувати фінансовому управлінню райдержадміністрації забезпечити
контроль за використанням коштів на реалізацію Програми (зі змінами).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань освіти, науки, культури, духовності, історії, спорту та
туризму.

Голова ради

О.С. Нестеренко

м. Київ
17 грудня 2015 року
№ 42-03-VІІ

2

