
 

Україна 
Знам`янська міська рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 

 

Рішення 
 

від  17  грудня 2014 р.       № 454 

 

м. Знам’янка 
 

Про продовження терміну 

зимових канікул в 

загальноосвітніх навчальних 

закладах міста 

 

Беручи до уваги Постанову Кабінету Міністрів України від 09 липня 2014 року № 296 

«Деякі питання забезпечення населення, підприємств, установ та організацій природним 

газом до кінця опалювального сезону 2014/15 року»,  згідно розпорядження голови 

Кіровоградської обласної державної адміністрації від 19 серпня 2014 року № 315-р «Про 

розподіл обсягів природного газу», розпорядження ДП «НЕК Укренерго» щодо введення в 

дію графіків аварійних відключень споживачів з 01 грудня 2014 року, враховуючи введення 

надзвичайного стану в об’єднаній енергосистемі  та різке погіршення енергетичного балансу 

через дефіцит палива  на теплових електростанціях, враховуючи стан забезпеченості 

загальноосвітніх навчальних закладів теплопостачанням в опалювальний період, з метою 

оптимізації витрат на теплопостачання загальноосвітніх навчальних закладів та належної 

організації навчально-виховного процесу у ІІ семестрі 2014/2015 навчального року, та 

необхідність виконання ст. 79 Бюджетного кодексу щодо фінансування видатків по 1/12 від 

загального обсягу видатків 2014 року, керуючись ст. 16  Закону України «Про загальну 

середню освіту», ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

виконавчий комітет Знам’янської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Продовжити термін зимових канікул в загальноосвітніх навчальних закладах міста на 14 

днів, до 25 січня 2015 року включно. 

2. Відділу освіти (начальник Н. Попова) зобов’язати керівників загальноосвітніх навчальних 

закладів внести зміни в режим роботи закладів в зв’язку з продовженням терміну зимових 

канікул: 

- з 12 по 16 січня 2015 року - за рахунок перенесення терміну весняних канікул; 

- з 19 по 23 січня 2015 року - шляхом внесення змін до розкладу навчальних занять, 

не перевищуючи гранично допустимого тижневого навантаження на учнів.  

3. Довести інформацію щодо змін у терміні зимових канікул до всіх учасників навчально-

виховного процесу. 

4. Організацію виконання цього рішення покласти на начальника відділу освіти 

Н.Попову. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на тимчасово виконуючу 

обов’язки першого заступника міського голови Т. Іваськів. 

      . 

 

              Міський голова      І. Крижановський 
 


