
 
 

УКРАЇНА 

ВИКОНКОМ ОСТРОЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

Н А К А З 

 

23.04.2019                                                       м.Острог                                         №             -н/в 

 

Про затвердження рішення 

колегії  відділу освіти виконкому  

Острозької міської ради   

  

 Керуючись  Положенням про відділ освіти виконкому Острозької міської ради, 

відповідно до рішення сесії Острозької міської ради від 25 травня 2011 №139 «Про 

затвердження положень про управління, відділи, служби міськвиконкому»   

 

 

Н А К А З У Ю: 

 

 

1. Затвердити рішення колегії відділу освіти виконкому Острозької міської ради від 

23.04.2019, що додається. 

2. Контроль за виконанням рішення колегії та наказу залишаю за собою. 

 

Додаток:  на 3 арк. 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти                                                                                             Л.Кухарук   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ відділу освіти виконкому 

                                                                                                      Острозької міської ради  

                                                                                          23.04.2019         №____ 

 

 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 

відділу освіти виконкому Острозької міської ради 

 

від 23.04.2019                                          Протокол №1  

  

Заслухавши та обговоривши звіт директора Острозького навчально-виховного 

комплексу «Школа І-ІІІ ступенів-гімназія» Параниці А.В.   щодо  реалізації повноважень в 

галузі загальної середньої освіти. 

 

колегія ухвалює: 

  

1. Звіт А.В.Параниці,  директора Острозького навчально-виховного комплексу «Школа І-ІІІ 

ступенів-гімназія»  щодо реалізації повноважень в галузі  загальної середньої освіти взяти до 

уваги.  

  

2. Спрямувати роботу закладу освіти  на створення умов для забезпечення рівного доступу 

громадянам до якісної освіти, сучасних підходів до організації навчання, виховання і 

розвитку особистості, на підвищення якості надання освітніх послуг в умовах Нової 

української школи.  

3. Продовжити роботу щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти; 

забезпечувати та укомплектовувати  навчальні  кабінети згідно вимог та положень про 

навчальні кабінети  необхідним наочним матеріалом,  комп’ютерною технікою та 

необхідним обладнанням. 

До 01 вересня 2019 

4. Забезпечувати належні умови щодо створення умов для збереження життя та здоров’я 

учасників освітнього процесу. 

Постійно 

5. Забезпечувати результативність участі обдарованих учнів у Всеукраїнських учнівських  

олімпіад з навчальних дисциплін та конкурсі-захисті  науково-дослідницьких  робіт учнів-

членів Малої академії наук учнівської молоді України. 

Постійно 

6. Розробити заходи щодо реалізації  рішення колегії від 23.04.2019 року. 

                                                                                                                        До 01червня 2019 року 

7.  Про хід виконання даного рішення інформувати відділ освіти виконкому Острозької 

міської ради на колегії відділу освіти у жовтні 2019 року. 

 

 

 

Голова колегії                                                                                                              Л.Кухарук 

 

 

Секретар колегії                                                                                                          Н.Рачук 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ відділу освіти виконкому 

                                                                                                    Острозької міської ради  

                                                                                          23.04.2019         №____ 

 

 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 

відділу освіти виконкому Острозької міської ради 

 

від 23.04.2019                                          Протокол №2  

 

Про координацію роботи з питань  

дотримання антикорупційного  

законодавства  у відділі освіти  

та закладах освіти 

 

Заслухавши та обговоривши довідку Олійник С.В., заступника начальника відділу 

освіти виконкому Острозької міської ради «Про координацію роботи з питань дотримання 

антикорупційного законодавства  у відділі освіти та закладах освіти» 

                                                                              

колегія ухвалює:  

1. Тримати на контролі питання щодо координації роботи з питань дотримання 

антикорупційного законодавства у відділі освіти та закладах освіти»                                                                                                              

                                                                                                                                          Постійно 

2. Покласти на директорів закладів освіти персональну відповідальність за дотримання 

антикорупційного законодавства. 

3.  Керівникам закладів освіти: 

3.1. Забезпечити безумовне виконання Закону України «Про запобігання корупції» у тому 

числі розділу У «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів».  

                                                                                                                                           Постійно 

3.2. Забезпечити прозорість та інформаційну відкритість закладів освіти згідно статті 30 

Закону України «Про освіту». 

Постійно 

3.3. Забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 №226 

«Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального 

забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування».  

                                                                                                                                  Постійно 

3.4. Забезпечити неухильне дотримання трудового законодавства при прийомі на роботу 

працівників у заклади освіти.  

                                                                                                                                     Постійно   

3.5. Забезпечити безумовне виконання наказу відділу освіти виконкому Острозької міської 

ради від 21.04.2017 №85-н/в «Про дотримання законодавства щодо залучення недержавних 

коштів, добровільних пожертвувань, благодійних внесків на потреби розвитку освітніх 

закладів». 

                                                                                                                                           Постійно 



3.6. Організувати роботу із повідомленнями про порушення вимог Закону України «Про 

запобігання корупції» відповідно до розпорядження міського голови від 30.03.2018 № 47-р. та 

інформувати відділ освіти у випадку виявлення названих порушень у місячний термін. 

3.7. Проводити роботу щодо формування антикорупційної правосвідомості школярів.   

                                                                                                                                  Постійно 

4.  Про хід виконання рішення інформувати на колегії при відділі освіти в жовтні 2019 року. 

 

Голова колегії                                                                                                                Л.Кухарук 

 

Секретар колегії                                                                                                              Н.Рачук 

 

 


