
ПРОТОКОЛ 

12.05.2017                                                      м.Острог                                                      №2  

засідання наради з керівниками 

навчальних закладів 

 

Присутні: 21  чоловік 

Запрошені: Данилюк С.І., головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів і 

ветеринарії Управління Держпродспоживслужби в Острозькому районі 

Івахненко С.Б., начальник відділу  державного нагляду за дотримання санітарного 

законодавства управління Держпродспоживслужби в Острозькому районі. 

   

Порядок денний: 

1. Про хід виконання  протокольних доручень попередньої наради від 09.03.2017 року. 

                                              Рачук Н.С. – методист методичного  кабінету 

2. Про проведення  обстеження навчальних закладів міста щодо створення безпечних 

умов перебування, організації медичного обслуговування та харчування дітей.      

                                             Опольський О.О. – головний спеціаліст відділу освіти 

3. Про вивчення стану впровадження Програми національного  виховання учнівської 

молоді на 2008-2020 роки в загальноосвітніх навчальних закладах. 

                                              Маліванчук Н.В., завметодкабінетом відділу освіти 

4. Про вивчення стану організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку. 

                                              Слободян Т.О., методист методичного кабінету.        

5. Тези доповіді  «Про закінчення 2016/2017 навчального року та проведення державної 

підсумкової атестації». 

                                             Олійник С.В. – головний спеціаліст відділу освіти    

6. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 

Кухарук Л.В., начальник відділу освіти. Ознайомила присутніх з порядком денним та 

регламентом наради відділу освіти.    

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок та регламент роботи наради. 

СЛУХАЛИ: 

Рачук Н.С., методиста методичного кабінету. Згідно протокольних доручень наради від 

09.03.2017 року на постійному контролі залишились пункти: 2.2.,2.3.,4 наказу відділу освіти 

виконкому Острозької міської ради від 09.03.2017 №50 «Про результати вивчення стану 

діяльності психологічних служб  навчальних закладах міста» , 

п.2.1.,2.4.,3.1.,3.2.,3.3.,3.4.,3.5.,3.6.,3.7 – знято з контролю, в зв’язку з закінченням терміну 

виконання; 2.1.,2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,2.6.,3.1.,3.2.,3.3.,4 наказу відділу освіти виконкому Острозької 

міської ради від 09.03.2017 №52-н/в «Про результати вивчення  стану ведення класних 

журналів 5-11-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах міста». 

Керівники навчальних закладів прозвітували про виконання протокольних доручень 

попередньої наради згідно вказаних термінів (інформації додаються). 

ВИРІШИЛИ: 

Виконувати протокольні доручення наради від 09.03.2017 року згідно зазначених термінів. 

СЛУХАЛИ: 

Опольського О.О., головного спеціаліста відділу освіти. Про проведення обстеження 

навчальних закладів міста щодо створення безпечних  умов перебування, організації 

медичного обслуговування та харчування дітей  (текст довідки додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Данилюк С.І., головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів і ветеринарії 

Управління Держпродспоживслужби в Острозькому районі. Звернув увагу щодо обліку та  

терміну реалізації  харчових продуктів, які надходять у загальноосвітні навчальні заклади 

міста. Зауважив щодо спецодягу кухарів та  дезинфекції кухонного обладнання.  



   

 

Івахненко С.Б., начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Управління Держпродспоживслужби  в Острозькому районі. Ознайомив 

присутніх із переліком заходів щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

дітей  у таборах з денним перебуванням, які функціонуватимуть на базі навчальних закладів 

міста. А також щодо вжиття запобіжних заходів щодо збереження здоров’я дітей в 

організованих колективах під час випускних вечорів.   

УХВАЛИЛИ: 

Результати вивчення  стану обстеження навчальних закладів міста щодо створення безпечних 

умов перебування, організації медичного обслуговування та харчування дітей  узагальнити 

наказом відділу освіти виконкому Острозької міської ради від 11.05.2017 №93-н/в для 

прийняття відповідних управлінських рішень.  

СЛУХАЛИ: 

Маліванчук Н.В., завметодкабінетом відділу освіти. Про вивчення стану впровадження 

Програми національного  виховання учнівської молоді на 2008-2020 роки в загальноосвітніх 

навчальних закладах  (текст довідки додається). 

УХВАЛИЛИ: 

Результати вивчення  стану впровадження Програми національного виховання учнівської 

молоді на 2008-2020 роки в загальноосвітніх навчальних закладах   узагальнити наказом 

відділу освіти виконкому Острозької міської ради від 11.05.2017 №92-н/в для прийняття 

відповідних управлінських рішень.   

СЛУХАЛИ: 

Слободян Т.О., методист методичного кабінету. Про вивчення стану організації 

освітнього процесу з дітьми 5-річного віку   (текст довідки додається). 

УХВАЛИЛИ: 

Результати вивчення  стану  узагальнити наказом відділу освіти виконкому Острозької міської 

ради від 12.05.2017  №94-н/в для прийняття відповідних управлінських рішень.   

СЛУХАЛИ: 

Олійник С.В., головного спеціаліста відділу освіти.  Тези доповіді «Про закінчення 

2016/2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації»   (тези доповіді 

додаються) 

УХВАЛИЛИ: 

Тези доповіді  «Про закінчення 2016-2017 навчального  року  та проведення державної 

підсумкової атестації»  довести до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів 

міста. 

 

РІЗНЕ.            

Опольський О.О., головний спеціаліст відділу освіти. Довів до відома лист Острозької 

ЦРЛ  від 05.05.2017 №01-33/482  щодо  проходження працівниками навчальних закладів 

щорічних профілактичних медичних оглядів та озвучив  зміст  наказу МОН України від 

28.04.2017 №602  про забезпечення  права дітей на оздоровлення та відпочинок в дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку, підпорядкованих органам управління освітою. 

  

Олійник С.В., головний спеціаліст відділу освіти. Акцентувала увагу щодо прозорості 

використання   спонсорських коштів з метою усунення фактів корупційної спрямованості у 

сфері освітніх послуг. 

 

 

 

Голова                                                                                                                   Л.Кухарук 

 

Секретар                                                                                                                 Н.Рачук 

 



    
 

 

 


