
                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                    Протокол №3 

засідання колегії при відділі освіти 

виконкому Острозької міської ради 

 

24.10.2017 

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 25.04.2017 року. 

                                                  Амбразюк С.В. - методист методичного кабінету   

2. Про підсумки оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2017 року.          

                                             Опольський О.О.  –  головний спеціаліст відділу освіти 

3. Про хід виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №466 «Про  

затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» в загальноосвітніх та 

дошкільних навчальних закладах міста.    

                                                                       Юрчук І.Л.  –  методист методичного кабінету  

4. Про вивчення стану дотримання антикорупційного законодавства у відділі освіти виконкому 

Острозької міської ради та навчальних закладах. 

                                                                       Олійник С.В. – головний спеціаліст відділу освіти  

4. Звіт директора Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 щодо  реалізації 

повноважень в галузі загальної середньої освіти. 

                                                                      Лазарчук Р.М. – директор Острозької загальноосвітньої  

                                                                      школи І-ІІІ ступенів №1 

5. Про погодження плану роботи відділу освіти виконкому Острозької міської ради на 2018 рік.   

                                                                      Маліванчук Н.В. – завідувач методичного кабінету   

5. Різне. 

 

Слухали: 

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

Вирішили: затвердити даний регламент роботи. 

Слухали: 

Амбразюк С. В., секретаря колегії,  який інформував про  виконання рішень попередньої колегії 

від 25.04.2017 (протокол №2). Залишити на контролі пункт  2 наказу відділу освіти виконкому 

Острозької міської ради від 25.04.2017 №88-н/в "Про стан виконання наказу відділу освіти 

виконкому Острозької міської ради  від 26.04.2016 №72 «Про результати  державної атестації 

Острозького дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №2 «Веселка» гуманітарно-

естетичного напрямку»; пункти 2.1.,2.3.,2.5.,3.9.,3.1.,3.2.,4.1.5.1.,5.2. наказу відділу освіти 

виконкому Острозької міської ради  від 25.04.2017 №89-н/в  "Про результати  вивчення стану 

організації навчально-виховного процесу для дітей з особливими освітніми потребами у 

навчальних закладах міста».      

Вирішили: 

Продовжувати роботу щодо подальшого виконання  пунктів згідно зазначених термінів:   

№2 наказу відділу освіти виконкому Острозької міської ради від 25.04.2017 №88-н/в "Про стан 

виконання наказу відділу освіти виконкому Острозької міської ради  від 26.04.2016 №72 «Про 

результати  державної атестації Острозького дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №2 

«Веселка» гуманітарно-естетичного напрямку»; 2.1.,2.3.,2.5.,3.9.,3.1.,3.2.,4.1.5.1.,5.2. наказу 

відділу освіти виконкому Острозької міської ради  від 25.04.2017 №89-н/в  "Про результати  

вивчення стану організації навчально-виховного процесу для дітей з особливими освітніми 

потребами у навчальних закладах міста».      

 

 



 

 

Слухали: 

1. Опольського О.О., головного спеціаліста відділу освіти. Про підсумки оздоровлення та 

відпочинку дітей влітку 2017 року (текст довідки додається). 

Виступили: 

Кухарук Л.В.,  начальник відділу освіти. Зауважила про відсутність мовних таборів в місті, 

акцентувала увагу  щодо співпраці з навчальними закладами країн ЄС.  Прохання взяти участь в 

обговоренні даного питання. 

Абрамович Т.М., заступник директора з виховної роботи Острозького навчально-

виховного комплексу «Школа І-ІІІ ступенів-гімназія». Довела до відома про  діяльність   мовного 

загону та пришкільного дитячого табору  в навчальному закладі.  

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

рішення.     

Голосували: 

"за" – 10 (десять); 

"проти" - 0 (немає) 

"утримались" – 0 (немає) 

Ухвалили: 

Прийняти проект рішення з даного питання  за основу. 

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. Юрчук І.Л., методиста методичного кабінету. Про  хід виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 12.04.2000 №466 «Про затвердження Інструкції з обліку  дітей і підлітків 

шкільного віку» в загальноосвітніх та дошкільних  навчальних закладах міста  (текст довідки 

додається). 

Виступили: 

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

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

на контролі в органах місцевого самоврядування, про майбутні зміни в  устрої місцевого 

самоврядування та порядок впровадження постанови  КМУ №684. 

Кузьменко І.Ю., заступник директора з навчальної роботи Острозької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1. Інформував про   розроблену  систему обліку дітей у 

навчальному закладі, про налагодження  співпраці зі службою у справах дітей та  поліцією. 

Зауважив про постійний внутрішній моніторинг відвідування учнями навчального закладу.      

Юрчук І.Л., методист методичного кабінету. Проінформувала, що службою у справах 

дітей спільно з відділом освіти в рамках операції «Урок» здійснено рейд-перевірку стану 

відвідування учнів навчальних закладів міста.  В ході даного заходу  учнів, схильних до пропусків, 

не виявлено.   

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: 

3. Олійник С.В., головного спеціаліста  відділу освіти. Про вивчення стану дотримання 

антикорупційного законодавства у відділі освіти виконкому Острозької міської ради та 

навчальних закладах (текст довідки додається).    

Виступили: 

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

Угрин Т.Р., завідувач дошкільним навчальним закладом (ясла-садок) №2 «Веселка». 

Повідомила, що створено  Раду закладу, що опікується  залученням додаткових джерел 

фінансування з метою отримання не готівки, а матеріальних надбань (меблів, ігрових комплектів 

тощо).   

Параниця А.В., директор Острозького навчально-виховного комплексу «Школа І-ІІІ 

ступенів-гімназія». Інформувала про дотримання  антикорупційного законодавства в  навчальному 

закладі, про зацікавленість громадськості   щодо державних субвенцій на матеріальні потреби 

закладу.    

Пацурковська Н.Ф., головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти. 

Інформувала про використання коштів.     

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

рішення.     

Голосували: 

"за" – 10 (десять); 

"проти" - 0 (немає) 

"утримались" – 0 (немає) 

Ухвалили: 

Прийняти проект рішення з даного питання  за основу. 

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: 

Лазарчук Р.М., директора Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1. Про 

звіт директора Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 щодо  реалізації повноважень 

в галузі загальної середньої освіти (текст звіту додається). 

Виступили: 

Кухарук Л.В.,  начальник відділу освіти. Подякувала  адміністрації закладу за вагомі здобутки в 

навчально-виховному процесі, зауважила щодо результативності в обласних етапах 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та зовнішньому незалежному 

оцінюванні. Запропонувала внести зміни до проекту рішення засідання колегії відділу освіти. 

Прохання взяти участь в обговоренні даного питання. 

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

рішення зі змінами та доповненнями.     

 



 

Голосували: 

"за" – 10 (десять); 

"проти" - 0 (немає) 

"утримались" – 0 (немає) 

Ухвалили: 

Прийняти проект рішення з даного питання  за основу зі змінами та доповненнями. 

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: 

5. Маліванчук Н.В., завідувача методичним кабінетом.   Про  погодження плану роботи відділу  

освіти виконкому Острозької міської ради  на 2018 рік (папка «Річний план роботи» 01-12).   

Виступили: 

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

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

плану роботи відділу освіти виконкому Острозької міської ради на 2018 рік.         

 Голосували: 

"за" - 10 (десять) 

"проти" - 0 (немає) 

"утримались" – 0 (немає) 

Ухвалили: 

Схвалити план роботи відділу освіти виконкому Острозької міської ради на 2018 рік. 

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. Озвучила питання, які виносились на семінарі-нараді  

для керівників органів управління освітою районних державних адміністрацій, виконавчих 

комітетів рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад та директорів опорних 

закладів із теми «Організація діяльності і функціонування органів управління освітою та опорних 

закладів в умовах децентралізації». Довела до відома лист МОН України № 801/9-554 від 

13.10.2017 року щодо нагальних питань впровадження  нового Закону «Про освіту», змін в 

статутах навчальних закладах та зміни в термінах.  Зауважила щодо дотримання  температурного 

режиму в загальноосвітніх навчальних закладах міста; дотримання техніки безпеки  під час осінніх 

канікул; про своєчасне наповнення веб-сайтів навчальних закладів та відповідність сучасному 

законодавству.  

Грабар С.В., методист  методичного кабінету. Інформував  про покрокову інструкцію щодо зміни 

системи Ucoz на державні дозволені хостинги для реалізації діяльності  інформування сайтів 

навчальних закладів.   

Кухарук Л.В., начальник відділу освіти. Інформувала про реорганізацію ПМПК на інклюзивно-

ресурсний центр; ліцензування освітньої діяльності навчальних закладів; про порядок видачі 

ліцензій  управлінням освіти та атестацію навчальних закладів; про  неможливість фінансування 

шкільних медичних сестер з 2018 року з бюджету медичної установи. 



 

 

 

Олійник С.П., заступник директора з навчальної роботи Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №3. Інформувала про організацію освітнього простору  в Новій українській школі та 

початковій ланці.     

Юрчук І.Л., методист методичного кабінету. Повідомила про перевірку по національно-

патріотичному вихованні в Рівненській області, зауважила щодо  оформлення тематичних 

куточків воїнів АТО. 

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

безпеки  під час осінніх канікул.       

 

 

 

 

 

Голова  колегії                                                                           Л.Кухарук 

 

 

 

Секретар колегії                                                                                           Н.Рачук 
 

 


