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                                                               УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

           “
18
’’
08
2015 р.

№
208


                             Про затвердження списків дітей
і підлітків шкільного віку в 2015році

           Відповідно до  Законів України  «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України  від 12 квітня 2000 р. № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»  та з метою забезпечення здобуття громадянами  України  повної загальної середньої освіти:
1. Затвердити списки дітей і підлітків шкільного віку від 6 до 18 років, які повинні одержувати повну загальну середню освіту, та списки дітей, яким виповнилося 5 років станом на 1 вересня поточного року. 
2. Головному спеціалісту  відділу освіти райдержадміністрації Г. Деменчук забезпечити зберігання списків дітей і підлітків шкільного віку. 
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації  О.Беседу.




Голова районної
державної адміністрації                                                     С. Пустовий

                             Г. Деменчук
                            А. Ланецький
                            О. Беседа
                            О. Тимофієва





Д О В І Д К А
про погодження проекту розпорядження
«Про затвердження списків дітей і підлітків шкільного віку
в 2015 році»

          Проект розпорядження розроблено відділом освіти  райдержадміністрації           відповідно до  Законів України  «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та  постанови Кабінету Міністрів України  від 12 квітня 2000 р. № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»

та погоджено:
     без зауважень

Керівник апарату
райдержадміністрації                           _______________           О. Тимофієва



 Начальник  загального відділу 
 апарату райдержадміністрації         ________________             А. Ланецький


     із зауваженнями (пропозиціями),
     які враховано

     ___________________________             ____________________________
                            (посада)                                                  (ініціали та прізвище)

     із зауваженнями (пропозиціями),
     які враховано частково

     ___________________________             ____________________________
                            (посада)                                                   (ініціали та прізвище)

     із зауваженнями (пропозиціями),
     які не враховано

     ___________________________             ____________________________
                            (посада)                       (ініціали та прізвище)


Головний спеціаліст відділу освіти
райдержадміністрації                      ________________  Г. Деменчук


П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А   З А П И С К А
до проекту розпорядження
«Про   затвердження   списків   дітей     і підлітків   шкільного   вікув 2015 році»

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження.
	Прийняття даного розпорядження необхідне для  організації здійснення  своєчасного та в повному обсязі  обліку дітей і підлітків шкільного віку.  
2. Мета і шляхи її досягнення
Метою даного розпорядження є забезпечення здобуття громадянами  України  повної загальної середньої освіти, одним із шляхів якого є здійснення  обліку дітей і підлітків шкільного віку.
3. Правові аспекти
          Відповідно до  Законів України  «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку».
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Не підлягає.
 5. Позиція заінтересованих органів
	Відділ освіти райдержадміністрації .     
6. Регіональний аспект
	 Не  стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.
7. Громадське обговорення
     Не потребує.
8. Прогноз результатів
	Забезпечення своєчасного та в повному обсязі  обліку дітей і підлітків шкільного віку з метою  здобуття громадянами  України  повної загальної середньої освіти.


Головний спеціаліст відділу освіти
райдержадміністрації                          ___________           Г. Деменчук



