
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                    Протокол №1 

засідання колегії при відділі освіти 

виконкому Острозької міської ради 

 

27.02.2018 

Присутні: 11 осіб 

Відсутні: Мацун Т.Д., начальник фінансового управління; Клімчук Л.М.,  директор Острозького 

дошкільного навчального закладу  (ясла-садок) №2 «Ромашка» 

 

 

                                                              Порядок денний: 

1. Про хід виконання рішення колегії відділу освіти від 26.12.2017 року. 

                                                            Амбразюк С.В. -  методист з психологічної служби відділу освіти  

2.  Про  стан  організації та забезпечення роботи  у відділі освіти виконкому Острозької міської ради  

та у підвідомчих навчальних закладах освіти  щодо звернень громадян. 

                                                             Опольський О.О. – головний спеціаліст відділу освіти 

3. 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 

26.12.2017 (протокол №4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Залишити на контролі пункти 3.1.,3.2.,3.3.,3.4.,3.5.,3.6. наказу відділу освіти виконкому 

Острозької міської ради від 26.12.2017 №197-н/в "Про стан організації харчування дітей у навчальних  

закладах міста»;  

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 26.12.2017 №199-н/в "Про звіт директора Острозького дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) №1 «Ромашка» щодо реалізації повноважень в галузі дошкільної освіти».                  

Вирішили: 

Продовжувати роботу щодо подальшого виконання  пунктів згідно зазначених термінів:   

3.1.,3.2.,3.3.,3.4.,3.5.,3.6. наказу відділу освіти виконкому Острозької міської ради від 26.12.2017 №197-

н/в "Про стан організації харчування дітей у навчальних  закладах міста»; 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 

26.12.2017 №199-н/в "Про звіт директора Острозького дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 

№1 «Ромашка» щодо реалізації повноважень в галузі дошкільної освіти».                  

.                 

 

Слухали: 

Опольського О.О., головного спеціаліста відділу освіти. Про  стан  організації та забезпечення роботи  

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

звернень громадян (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, що на даний 

час потрібно діяти в інтересах дитини та в рамках правового поля.     

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

гімназія». Відмітила, що кількість звернень громадян буде збільшуватись в зв’язку з реформуванням 

освіти.  Зауважила, що звернення громадян у закладі вирішуються у визначені терміни. 

Лазарчук Р.М., директор Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1. Зауважила, що у 

закладі всі звернення фіксуються і вирішуються в межах чинного законодавства. 



Угрин Т.Р., директор Острозького дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №2 «Веселка». 

Звернула увагу на збільшення кількості звернень щодо отримання пільг, так як в суспільстві 

збільшується кількість пільгових категорій громадян. 

Кухарук Л.В., начальник відділу освіти. Відмітила, що жодного звернення відносно реєстрації в 

електронній черзі на влаштування дітей в дошкільні навчальні заклади міста  не надходило упродовж 

року.              

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. Озвучила питання, які виносились на колегії  

управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації 22.02.2018 року. Акцентувала 

увагу про пожежну безпеку  і передбачення видатків  на відповідні заходи. Зауважила, щодо  

матеріально-технічного забезпечення 1-их класів Нової української школи. Озвучила про терміни 

отримання документів про освіту учнями 9,11-их класів; про проведення  олімпіади «Юні знавці 

Біблії»; про створення Інклюзивно-ресурсного центру  м.Острога; про необхідність оптимізації у 

зв’язку з браком коштів освітньої субвенції.     

           Слободян Т.О., методист методичного кабінету. Звернула увагу на співпрацю з волонтерами в 

2017-2018 навчальному році. 

Маліванчук Н.В., завідувач методкабінетом. Зауважила про організаційні моменти атестації 

педагогічних працівників міста та підготовку повного пакету документів на засідання атестаційної 

комісії вищого рівня.      

 

 

 

Голова  колегії                                                                           Л.Кухарук 

 

 

 

Секретар колегії                                                                                           Н.Рачук 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


