
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                    Протокол №4 

засідання колегії при відділі освіти 

виконкому Острозької міської ради 

 

26.12.2017 

Присутні: 11 осіб 

Відсутні: Лазарчук Р.М., директор Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 (з 

поважної причини).     

 

 

                                                              Порядок денний: 

1. Про хід виконання рішень засідання колегії відділу освіти 24.10.2017 року.  

2. Про стан організації харчування дітей в навчальних закладах освіти.   

3. Звіт директора Острозького дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №2 «Ромашка» 

щодо реалізації повноважень в галузі дошкільної  освіти.      

4. Різне. 

 

Слухали: 

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

освіти. 

Вирішили: затвердити даний регламент роботи. 

Слухали: 

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

колегії від 27.12.2016 (протокол №4). Залишити на контролі пункти 

2.1.,2.2.,2.,3.,2.4.,2.5.,2.6.,2.7.,2.8., 2.9.,2.10 наказу відділу освіти виконкому Острозької міської 

ради від 21.11.2017 №189-н/в "Про звіт директора Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №1 щодо реалізації повноважень  в галузі загальної середньої освіти»;   

пункти  2.1., 2.2.,2.3.,2.4.  наказу відділу освіти виконкому Острозької міської ради  від 

24.10.2017 №168-н/в "Про хід виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 

№646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» в 

загальноосвітніх навчальних закладах міста»; 

пункти 2.1.,2.2.,2.3.,2.4.,2.5 наказу відділу освіти виконкому Острозької міської ради від 

24.10.2017 №165 «Про вивчення стану дотримання антикорупційного законодавства у відділі 

освіти виконкому Острозької міської ради та навчальних закладах»; 

пункти 2.,3.1.,3.2.,3.3.,3.4.,3.5.,3.6.,3.7.,3.8.,3.9.,3.10 наказу відділу освіти виконкому 

Острозької міської ради від 24.10.2017 №157 «Про підсумки  оздоровлення та відпочинку 

дітей влітку 2017 року».                       

Вирішили: 

Продовжувати роботу щодо подальшого виконання  пунктів згідно зазначених термінів:   

2.1.,2.2.,2.,3.,2.4.,2.5.,2.6.,2.7.,2.8., 2.9.,2.10 наказу відділу освіти виконкому Острозької міської 

ради від 21.11.2017 №189-н/в "Про звіт директора Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №1 щодо реалізації повноважень  в галузі загальної середньої освіти»; 2.1., 

2.2.,2.3.,2.4.  наказу відділу освіти виконкому Острозької міської ради  від 24.10.2017 №168-

н/в "Про хід виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про 

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

навчальних закладах міста»; 2.1.,2.2.,2.3.,2.4.,2.5 наказу відділу освіти виконкому Острозької 

міської ради від 24.10.2017 №165 «Про вивчення стану дотримання антикорупційного 

законодавства у відділі освіти виконкому Острозької міської ради та навчальних закладах»; 

2.,3.1.,3.2.,3.3.,3.4.,3.5.,3.6.,3.7.,3.8.,3.9.,3.10 наказу відділу освіти виконкому Острозької 

міської ради від 24.10.2017 №157 «Про підсумки  оздоровлення та відпочинку дітей влітку 

2017 року».                       

 

 



Слухали: 

Опольського О.О., головного спеціаліста відділу освіти.  По стан організації харчування в   

навчальних закладах міста  (текст довідки додається). 

Виступили: 

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

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

систематичний контроль за організацією харчування в навчальному закладі. Звернула увагу  

про потребу  нового приміщення шкільної їдальні та про відсутність пільг для приватних 

підприємців щодо організації  харчування учнів. 

Кухарук Л.В., начальник відділу освіти.  Зауважила щодо збільшення вартості харчування  

впродовж 2018 року, а також  про рішення сесії Острозької міської ради  про харчування  

пільгових категорій та безкоштовне харчування дітей-інвалідів.          

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.  Клімчук Л.М., директора Острозького дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №2 

«Ромашка».   Про звіт  щодо реалізації повноважень в галузі дошкільної  освіти   (текст звіту 

додається). 

Виступили: 

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

Кухарук Л.В., начальник відділу освіти. Подякувала колективу за пророблену роботу, 

висловила пропозицію щодо   тіснішої співпраці з батьківськими колективами.   Акцентувала 

увагу на тому, що інформація про використання спонсорських, батьківських коштів має бути 

доступна для громадськості.  Зауважила, що на звітуванні керівників  навчальних закладів 

обов’язково включати до звіту питання про використання батьківських та спонсорських 

коштів.    

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. Звернула увагу адміністрації закладів  про 

проведення інструктажів з техніки безпеки на передодні  зимових канікул та  під час 

проведення новорічних свят;  інформувала про формулу розрахунку державної субвенції; та 

про затвердження посад медичних працівників в закладах загальної середньої освіти.          

Пацурковська Н.Ф., головний бухгалтер централізованої бухгалтерії.  Проінформувала 

про  кошторисні призначення на 2018 рік та  про недостатню кількість коштів на оплату праці 

педагогічним працівникам міста. 

 Петрашова І.І., юрисконсульт відділу освіти.  Інформувала про оплату праці та 

сертифікацію  педагогічних працівників з 2019 року.   

Олійник С.В., заступник начальника відділу освіти. Про приведення мережі та 

наповнюваності класів у новому навчальному році до нормативів.  

 

 

 

 

Голова  колегії                                                                           Л.Кухарук 

 

 

 

Секретар колегії                                                                                           Н.Рачук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


