
 

Проект  

 

 

НОВОВОДОЛАЗЬКА РАЙОННА РАДА 

 __________сесія VI скликання 

 

 

РІШЕННЯ 

 

від «____» _____________ 2014 року 

 

Про затвердження районної програми  

розвитку освіти «Новий освітній простір 

Нововодолажчини» на 2015-2018 роки 
 

 

З метою забезпечення стабільного розвитку системи освіти району 

відповідно до вимог суспільства, особистісного розвитку дітей та молоді, 

реалізації конституційного права на освіту кожного громадянина України, 

створення сучасної матеріально-технічної бази навчальних закладів району, 

відповідно до ст..43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

районна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити районну програму «Новий освітній простір 

Нововодолажчини» на 2015-2018 роки (далі –Програма), що додається. 

 

2. Районій державній адміністрації щороку під час формування районного 

бюджету передбачати кошти на реалізацію заходів Програми в  межах 

реальних можливостей районного бюджету по галузі «Освіта». 

 

3. Призупинити дію затверджених районних програм (додаток №2) у зв’язку 

із прийняттям програми розвитку освіти  «Новий освітній простір 

Нововодолажчини» на 2015-2018 роки. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

районної ради: з питань бюджету та соціально-економічного розвитку  

(Коваленко О.В.) та  з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, діяльності засобів масової інформації 

органів місцевого самоврядування (Савченко В.Л.). 

 

 

Голова районної ради       О.О.Агапов 
 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

 

№ з/п Назва програми Рішенням якої сесії затверджене 

1.  Районна Програма «Шкільний 

автобус на 2011-2016 роки» 

Рішенням IV сесії VІ скликання 

Нововодолазької районної ради 

від 24 лютого 2011 року 

2.  Програма роботи з обдарованою 

молоддю в закладах освіти 

Нововодолазького району на 

2011-2015 роки 

Рішенням V сесії VІ скликання 

Нововодолазької районної ради 

від 28 квітня 2011 року 

3.  Програма розвитку профільного 

навчання в закладах освіти 

Нововодолазького району 

Харківської області на 2011-2015 

роки 

Рішенням V сесії VІ скликання 

Нововодолазької районної ради 

від 28 квітня 2011 року 

4.  Програма розвитку мережі шкіл 

сприяння здоров’ю 

Нововодолазького району 

Харківської області «Здорові 

діти – здорова нація на 2011-2015 

роки» 

Рішенням V сесії VІ скликання 

Нововодолазької районної ради 

від 28 квітня 2011 року 

5.  Районна Програма «Дошкільна 

освіти на 2012-2016 роки» 

Рішенням Х сесії VІ скликання 

Нововодолазької районної ради 

від 30 грудня 2011 року 

6.  Районна Програма 

комп’ютеризації 

загальноосвітніх навчальних 

закладів на 2012-2016 роки 

Рішенням Х сесії VІ скликання 

Нововодолазької районної ради 

від 30 грудня 2011 року 

7.  Районна Програма оздоровлення 

та відпочинок дітей на 2013-2017 

роки 

Рішенням ХХІІ сесії VІ скликання 

Нововодолазької районної ради 

від 25 грудня 2012 року 

8.  Районна Програма підвищення 

професійного рівня педагогічних 

працівників навчальних закладів 

Нововодолазького району на 

2013-2017 роки 

Рішенням ХХІІ сесії VІ скликання 

Нововодолазької районної ради 

від 25 грудня 2012 року 

 
 


