
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                    Протокол №2 

засідання колегії при відділі освіти 

виконкому Острозької міської ради 

 

22.05.2018 

Присутні: 10 осіб 

Відсутні: Мацун Т.Д., начальник фінансового управління, Марунченко Ю.М., голова 

міськрайонної профспілки педпрацівників.    

 

    

                                                              Порядок денний: 

 

1. Про хід виконання рішення колегії відділу освіти від 27.02.2018 року.   

                                                  Рачук Н.С. - методист методичного кабінету   

2. Про координацію роботи з питань дотримання антикорупційного законодавства у відділі освіти 

та  закладах освіти.    

                                                                       Олійник С.В.  –  головний спеціаліст відділу освіти  

3. Про затвердження міського плану заходів на 2018-2029  роки із запровадження Концепції  

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа».    

                                                                      Олійник С.В.  – головний  спеціаліст відділу освіти 

4. Різне. 

 

Слухали: 

Кухарук Л.В., начальника відділу освіти. Про порядок денний засідання  колегії при відділі освіти.  

Вирішили: затвердити даний регламент роботи. 

Слухали: 

Рачук Н.С., секретаря колегії,  яка інформувала про  виконання рішень попередньої колегії від 

27.02.2018 (протокол №1). Залишити на контролі пункти  2.1.,2.2.,2.3.,2.4.,2.5 наказу відділу освіти 

виконкому Острозької міської ради від 27.02.2018 №33-н/в "Про стан організації та забезпечення 

роботи у відділі освіти виконкому Острозької міської ради та у підвідомчих закладах освіти щодо 

звернень громадян». 

Вирішили: 

Продовжувати роботу щодо подальшого виконання  пунктів згідно зазначених термінів:   

2.1.,2.2.,2.3.,2.4.,2.5 наказу відділу освіти виконкому Острозької міської ради від 27.02.2018 №33-

н/в "Про стан організації та забезпечення роботи у відділі освіти виконкому Острозької міської 

ради та у підвідомчих закладах освіти щодо звернень громадян».  

 

Слухали: 

    1. Олійник С.В., головного спеціаліста відділу освіти. Про координацію роботи з питань 

дотримання антикорупційного законодавства у відділі освіти та закладах освіти (текст довідки 

додається). 

Виступили: 

Кухарук Л.В.,  начальник відділу освіти. Проінформувала, шо дане питання 

залишається  на контролі в органах місцевого самоврядування. Прохання взяти участь в 

обговоренні даного питання.  

Клімчук Л.М., директор Острозького дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 

№1 «Ромашка». Інформувала про дотримання  антикорупційного законодавства в  навчальному 

закладі. Зауважила щодо  проведення системної роз’яснювальної роботи  серед батьківської 

громадськості щодо  порядку надходження, обліку та використання благодійних внесків на 

потреби груп та закладу. Звернула увагу, що  матеріальні цінності закуповувались через систему 

публічних закупівель «Прозоро».        

 



 

Кухарук Л.В., начальник відділу освіти. Пропоную членам колегії проголосувати за  даний проект  

рішення в цілому.       

Голосували: 

"за" - 10 (десять) 

"проти" - 0 (немає) 

"утримались" – 0 (немає) 

Ухвалили: 

Прийняти проект рішення з даного питання  в цілому.  

Виступили: 

Кухарук Л.В., начальник відділу освіти. Пропоную членам колегії проголосувати за дане рішення   

в цілому.    

Голосували: 

"за" – 10 (десять); 

"проти" - 0 (немає) 

"утримались" – 0 (немає) 

Ухвалили: 

Прийняти  рішення з даного питання  в цілому.   

 Слухали: 

2. Олійник С.В., головного спеціаліста  відділу освіти. Про затвердження міського 

плану заходів на 2018-2029 роки із запровадження Концепції  реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної  середньої освіти «Нова українська школа» (план заходів додається).    

Виступили: 

Кухарук Л.В.,  начальник відділу освіти. Прохання взяти участь в обговоренні даного питання. 

Довела до відома  обласний план заходів із запровадження Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти. Запропонувала адміністраціям закладів 

загальної середньої освіти міста розробити шкільні заходи.            

 Голосували: 

"за" - 10 (десять) 

"проти" - 0 (немає) 

"утримались" – 0 (немає) 

Ухвалили: 

Прийняти рішення з даного питання в цілому. 

Слухали: 

Кухарук Л.В.,  начальник відділу освіти. Пропоную членам колегії проголосувати про відсутність 

порушень під час проведення засідання  колегії. 

Голосували: 

"за" - 10 (десять) 

"проти" - 0 (немає) 

"утримались" – 0 (немає) 

 

 

Різне. 

     

    Кухарук Л.В., начальник відділу освіти.  Зауважила щодо дотримання техніки безпеки  під час 

літніх канікул; про своєчасне наповнення веб-сайтів  закладів загальної середньої освіти міста та 

відповідність сучасному законодавству; про завершення навчального року та проведення 

державної підсумкової атестації та свята останнього дзвінка;  про прийняття учнів до 1-го класу, 

згідно чинного законодавства; про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти;  

роботу пришкільних таборів та про завершення терміну подачі документів на  конкурс вакантної 

посади директора  інклюзивно-ресурсного центру міста Острога.    

 

 



Олійник С.В., головний спеціаліст відділу освіти.  Довела до відома розпорядження 

міського голови  №47-р від 30.03.2018 «Про  програму розвитку громадянського суспільства».      

 

 

Опольський О.О, головний спеціаліст відділу освіти.    Зауважив щодо   дотримання 

техніки безпеки  під час літніх канікул.       

 

 

 

 

 

Голова  колегії                                                                           Л.Кухарук 

 

 

 

Секретар колегії                                                                                            Н.Рачук 
 

 

 


