
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 
Виконавчий комітет 

Рішення 
 

від 30  червня 2016 року              № 180 

м. Знам`янка 

Про припинення роботи класів з 

вечірньою формою навчання 

в НВК «Знам’янська ЗШ І-ІІІ  

ступенів № 2 - ліцей» 

 

 Відповідно до Законів України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

Положення про вечірню (змінну) школу, затверджене наказом Міністерства освіти і науки 

України від 21.09.2011 №1093, Положення «Про екстернат у загальноосвітніх навчальних 

закладах», затверджене наказом Міністерства освіти і науки України № 431 від 19.05.2008, 

розглянувши матеріали звіту відділу освіти виконавчого комітету Знам’янської міської ради 

«Про перевірку організації роботи класів з вечірньою формою навчання при  НВК 

«Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – ліцей» від 19 лютого 2016 року № 

01-20/308, з метою надання якісних освітніх послуг населенню та раціонального 

використання бюджетних коштів, згідно ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконавчий комітет міської ради  

В И Р І Ш И В : 

 1. Припинити роботу класів з вечірньою формою навчання в НВК «Знам’янська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2-ліцей» з 01 вересня 2016 року. 

 2. Відділу освіти (нач. Л. Грекова): 

 2.1. Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної  роботи та рекомендувати 

учням класів з вечірньою формою навчання обрати іншу форму навчання на 2016/2017 

навчальний рік згідно чинного законодавства. 

 2.2.  Здійснити письмові попередження працівників про звільнення за статтею 40 

пункт 1 у зв’язку з припиненням роботи   класів з вечірньою формою навчання в НВК 

«Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 - ліцей». 

 2.3.  Надати письмове повідомлення  до  профспілкової організації про припинення 

роботи класів з вечірньою формою навчання в НВК «Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 2 - ліцей»   з одночасним  поданням відповідної статистичної звітності до 

Знам’янського міськрайонного центру зайнятості про  наступне вивільнення працівників. 

 3. Організацію виконання даного рішення покласти на начальника відділу освіти 

Л.Грекову. 

 4. Контроль за  виконанням даного рішення  покласти на першого заступника  

міського голови  В.Загородню. 

 

Міський голова     С. Філіпенко 


