
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                    Протокол №1 

засідання колегії при відділі освіти 

виконкому Острозької міської ради 

 

28.02.2017 

Присутні: 11 осіб 

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

Запрошені: Шевчук Т.І., працівник відділу ювенальної превенції Острозького відділу поліції ГУ 

Національної поліції Рівненської області   

 

 

 

                                                              Порядок денний: 

1. Про хід виконання рішення колегії відділу освіти від 27.12.2016 року. 

                                                                          Рачук Н.С. - методист методичного кабінету   

2. По стан результати вивчення стану організації правовиховної роботи в загальноосвітніх навчальних 

закладах міста.   

                                                                            Юрчук І.Л.  –  методист  методичного кабінету                3. 

3. Про  стан роботи  у відділі освіти виконкому Острозької міської ради  та у підвідомчих навчальних 

закладах щодо звернень громадян. 

                                                                           Олійник С.В.  –  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 

27.12.2016 (протокол №4). Залишити на контролі пункти 2.,3.,3.1.,3.2.,3.3.,3.4.,3.5.,3.6. наказу відділу 

освіти виконкому Острозької міської ради від 25.10.2016 №170-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 25.10.2016 

№169-н/в "Про стан готовності навчальних закладів до роботи в новому навчальному році та в осінньо-

зимовий період 2016-2017 років.                 

Вирішили: 

Продовжувати роботу щодо подальшого виконання  пунктів згідно зазначених термінів:   

 2.,3.,3.1.,3.2.,3.3.,3.4.,3.5.,3.6. наказу відділу освіти виконкому Острозької міської ради від 25.10.2016 

№170-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 

25.10.2016 №169-н/в "Про стан готовності навчальних закладів до роботи в новому навчальному році 

та в осінньо-зимовий період 2016-2017 років.                 

 

Слухали: 

1. Юрчук І.Л., методист методичного кабінету. По стан результати вивчення стану організації 

правовиховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах міста  (текст довідки додається). 

Виступили: 

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

Сербіна С.В., заступник директора з виховної роботи Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №1. Проаналізувала причини збільшення  кількості скоєних злочинів учнями  навчального 

закладу та про  проведені заходи з метою запобігання повторних злочинів.      



Шевчук Т.І., працівник відділу ювенальної превенції Острозького відділу поліції ГУ Національної 

поліції Рівненської області. Довів до відома  про  щомісячні рейди-перевірки стану відвідування  

учнями навчальних закладів міста. Наголосив, що на часі однією з найактуальніших проблем є 

зростання агресивності підлітків, що призводить до зростання рівня суїцидальної  активності.   

Ковальчук Г.В., начальник служби  у справах дітей виконкому Острозької міської ради. Інформувала 

про порядок влаштування  у відповідні заклади дітей,  схильних до правопорушень.  Зауважила  щодо 

тісної співпраці як з державними, так і з громадськими організаціями.  

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. Олійник С.В., головний спеціаліст відділу освіти. Про стан роботи у відділі освіти виконкому 

Острозької міської ради та у підвідомчих навчальних закладах щодо звернень громадян  (текст довідки 

додається). 

Виступили: 

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

Кухарук Л.В., начальник відділу освіти. Звернула увагу на проведення  відповідної роз’яснювальної 

роботи на батьківських зборах, в засобах масової інформації з метою попередження звернень громадян 

в  органи виконавчої влади.  

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

гімназія».  Довела до відома, що з метою попередження звернень громадян  у навчальному закладі  

інформування проходить на батьківських зборах, виховних годинах, на засіданнях педагогічної ради. 

Зауважила, що відповідна роз’яснювальна інформація публікується у ЗМІ, розміщується на 

офіційному веб-сайті. Також забезпечено функціонування  «телефону довіри».             

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 23.02.2017 року. Довела до 

відома інфлормацію про категоричну заборону збирання готівки  з батьків дітей, які відвідують 

дошкільні навчальні заклади, батьків дітей загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців 

ДЮСШ.  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, спонсорських коштів.    

Звернула увагу щодо підготовки до нового осінньо-зимового періоду.        

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

Поінформувала щодо правильності оформлення лікарняних листів педагогічних працівників. 

Запропонувала адміністраціям навчальних закладів підготувати подання про збільшення коштів щодо  

використання тепло, енергоресурсів.   

 

 

 

Голова  колегії                                                                           Л.Кухарук 

 

 

 

Секретар колегії                                                                                           Н.Рачук 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


