
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                    Протокол №2 

засідання колегії при відділі освіти 

виконкому Острозької міської ради 

 

25.04.2017 

Присутні: 11 осіб 

Відсутні: Мацун Т.Д., начальник фінансового управління. 

 

    

 

                                                              Порядок денний: 

1. Про хід виконання рішення колегії відділу освіти від 28.02.2017 року. 

                                                                          Рачук Н.С. - методист методичного кабінету   

2. Про результати вивчення стану організації навчально-виховного процесу для дітей з 

особливими  освітніми потребами у навчальних закладах міста. 

                                                                            Романчук Б.А. – завідувач  Острозької міської психолого-      

                                                                            медико педагогічної  консультації при відділі освіти 

3. Про стан виконання наказу відділу освіти виконкому острозької міської ради від 26.04.2016 

№72-н/в «Про результати державної атестації острозького дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) №2 «Веселка»  гуманітарно-естетичного напрямку. 

                                                                            Опольський О.О. – 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 28.02.2017 (протокол №1). Залишити на контролі пункти  

3.1.,3.2.,3.3.,3.4.,3.5.,3,6.,3.7 наказу відділу освіти виконкому Острозької міської ради від 

28.02.2017 №41-н/в "Про стан роботи у відділі освіти та у підвідомчих   навчальних закладах 

міста щодо звернень громадян»;  

пункти 2.1.,2.2.,3.1.,3.2.,3.3.,4.1.,4.2.,4.3.,4.5.,5.1.,5.2. наказу відділу освіти виконкому 

Острозької міської ради  від 28.02.2017 №42-н/в "Про результати  вивчення стану організації 

правовиховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах міста»; пункт 4.4 наказу - зняти 

з контролю в зв’язку з закінченням терміну виконання.                 

Вирішили: 

  Продовжувати роботу щодо подальшого виконання  пунктів згідно зазначених термінів:   

пункти  3.1.,3.2.,3.3.,3.4.,3.5.,3,6.,3.7 наказу відділу освіти виконкому Острозької міської ради 

від 28.02.2017 №41-н/в "Про стан роботи у відділі освіти та у підвідомчих   навчальних 

закладах міста щодо звернень громадян»;  

пункти 2.1.,2.2.,3.1.,3.2.,3.3.,4.1.,4.2.,4.3.,4.5.,5.1.,5.2. наказу відділу освіти виконкому 

Острозької міської ради  від 28.02.2017 №42-н/в "Про результати  вивчення стану організації 

правовиховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах міста». 

Слухали: 

1.  Романчук Б.А., завідувача Острозької міської психолого-медико педагогічної  

консультації. Про результати вивчення стану організації навчально-виховного процесу  для 

дітей з особливими освітніми потребами у навчальних закладах міста (текст довідки 

додається). 

Виступили: 

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



Ярмольчук Н.І., заступник директора Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1.   

Озвучила про проблему відсутності підручників та навчальних програм для викладання 

індивідуального навчання. Зауважила про складнощі  підготовки фахових вчителів при 

проходженні курсів при РОІППО.   

Кухарук Л.В., начальник відділу освіти. Відмітила, що інклюзивна робота знаходиться но 

особливому контролі у Міністерства освіти і науки України та відділу освіти. Навчальним 

закладам потрібно створювати необхідні умови для дітей з особливими потребами.     

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

проект рішення.   

Голосували: 

"за" – 11 (одинадцять); 

"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" – 11 (одинадцять); 

"проти" - 0 (немає) 

"утримались" – 0 (немає) 

Ухвалили: 

Прийняти  рішення з даного питання  в цілому. 

Слухали: 

2.  Опольського О.О., головного спеціаліста відділу освіти.   Про стан виконання наказу 

відділу освіти виконкому острозької міської ради від 26.04.2016 №72-н/в «про результати 

державної атестації острозького дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №2 «Веселка»  

гуманітарно-естетичного напрямку  (текст довідки додається). 

Виступили: 

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

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

«Веселка». Зауважила, що на контролі залишились питання, які потребують значних 

фінансових вкладень.  

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

проект рішення.   

Голосували: 

"за" – 11 (одинадцять); 

"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" – 11 (одинадцять); 

"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" - 11 (одинадцять); 

"проти" - 0 (немає) 

"утримались" – 0 (немає) 

 

 

Різне.     

Кухарук Л.В., начальник відділу освіти. Акцентувала увагу на проведенні інструктажів 

з охорони праці з учасниками навчально-виховного процесу, про проходження курсів з 

цивільного захисту (згідно графіка), про підвезення учасників зовнішнього незалежного 

оцінювання  до пунктів проведення тестування. Зауважила щодо інформування громадськості 

міста про використання батьківських коштів керівниками навчальних закладів на офіційних 

сайтах.   

 

Петрашова І.І., юрисконсульт відділу освіти. Запропонувала переглянути сайт 

«Волинь-Проект-ресурс» щодо експертної оцінки  проектів місцевих ініціатив.  

  

Тимчук Л.О., директор Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3. 

Запропонувала створити комісію для обстеження  футбольного поля із синтетичним 

покриттям на території навчального закладу. Зауважила, що металеві опори розхитані,  

синтетичне покриття зношене, дерев’яні перекладини розбиті, що створює небезпеку для 

учасників навчально-виховного процесу. 

 

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

Рівненській області  щодо попередження виникнення пожеж на території області. 

Запропонував розробити та забезпечити неухильне виконання заходів  з підготовки  

навчальних закладів  до стабільної роботи  у весняно-літній період 2017 року.  

 

 

   

 

 

Голова  колегії                                                                           Л.Кухарук 

 

 

 

Секретар колегії                                                                                           Н.Рачук 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


