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ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

АДМІНІСТРАЦІЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО РАЙОНУ 
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

Від Л  &  & ̂  ЛО Л/Р № т*

Про внесення змін до наказу голови 
адміністрації району від 05.02.2020 № 15
«Про визначення дати початку приймання 
заяв про зарахування дітей до закладів 
загальної середньої освіти Індустріального 
району м. Харкова на 2020/2021 навчальний рік»

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 
№ 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», 
протоколу позачергового засідання міської комісії Харківської міської ради 
від 22.05.2020 року № 14 «Щодо виконання вимог постанови Кабінету 
Міністрів України від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, та етапів послаблення 
протиепідемічних заходів», керуючись Положенням про Адміністрацію 
Індустріального району Харківської міської ради, затвердженим рішенням 
1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 
«Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 
7 скликання» (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до пункту 1 наказу голови адміністрації району 
від 05.02.2020 № 15 «Про визначення дати початку приймання заяв 
про зарахування дітей до закладів загальної середньої освіти Індустріального 
району м. Харкова на 2020/2021 навчальний рік», виклавши його в такій 
редакції:
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«1. Визначити дату приймання заяв про зарахування дітей до закладів 
загальної середньої освіти Індустріального району м. Харкова на 2020/2021 
навчальний рік - 01.06.2020».

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти Індустріального району 
м. Харкова здійснювати зарахування дітей до закладів відповідно до Порядку 
зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних 
закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367, 
з обов’язковим дотриманням санітарно-гігієнічних, протиепідемічних правил 
та графіків відвідування батьками закладів освіти.

Червень-серпень 2020 року
3. Управлінню освіти адміністрації Індустріального району Харківської 

міської ради (начальник -  Збицька О.Л.) забезпечити оприлюднення цього 
наказу на офіційному веб-сайті Управління освіти.

До 29.05.2020
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника 

Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської 
ради Збицьку О.Л.

Голова адміністрації району Підпис О.І. ВЕЛЬМОЖНА

Дроботенко 725 53 47
Новик 725 53 47


