
Порядок 

проведення засідання колегії  

відділу освіти виконкому Острозької міської ради  
 

26 лютого 2019 року 

Відділ освіти виконкому  

Острозької міської ради  

                                                             Методичний кабінет 

 

  

З А П Р О Ш Е Н І: 

- члени колегії відділу освіти виконкому Острозької міської ради; 

- заступники директорів закладів загальної середньої освіти міста з 

навчальної та виховної роботи;  

- директор Острозької дитячо-юнацької спортивної школи; 

- директор комунальної установи  «Інклюзивно-ресурсний  центр 

міста Острога» Острозької міської ради Рівненської області; 

- методисти методичного кабінету відділу освіти виконкому 

Острозької міської ради; 

- вихователі - методисти дошкільних навчальних закладів міста 

Острога; 

         

 

 П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й  З А С І Д А Н Н Я  К О Л Е Г І Ї: 

 

1.  Про хід виконання рішення колегії відділу освіти від 18.12.2018 року 

(інформації додаються).  

  

 Доповідь – 5 хв 

Рачук Наталія Сергіївна, методист  

методичного кабінету відділу освіти  

виконкому Острозької міської ради     

 

2.  Про організацію  та забезпечення  роботи у відділі освіти виконкому 

Острозької міської ради та у підвідомчих навчальних закладах  щодо 

звернень  громадян.  

 

  

 Доповідь – 10 хв 

Петрашова Ірина Ігорівна, 

юрисконсульт відділу освіти  

виконкому Острозької міської ради     

 

 

 

 



 

3.  Про організацію та забезпечення дотримання вимог цивільного 

захисту у закладах освіти міста.   

  

 10 хв – Опольський Олексій 
Олександрович,  

головний спеціаліст відділу освіти  
виконкому Острозької міської ради  

 

 
4. Про  стан виконавської дисципліни та організацію виконання завдань, 

визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів 

України, голови  Рівненської  ОДА, міського голови, реагування на запити і 

звернення народних депутатів України та депутатів  Острозької міської ради 

за 2018 рік. 

   

 10 хв – Олійник Станіслава   

 Владиславівна,  

заступник начальника відділу освіти  

виконкому Острозької міської ради 

 

 

 

Виступи (до 5 хв):  

 

З першого питання – Тимчук Любов Олександрівна, директор  

Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3     

 

З другого питання –  Кузьменко Ігор Юрійович,  заступник 

директора Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

УКРАЇНА 

 ВИКОНКОМ ОСТРОЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 ВІДДІЛ ОСВІТИ 
 

Н А К А З 

 

26.02.2019                                                       м.Острог                                         № 36 -н/в 

 

Про затвердження рішень 

колегії  відділу освіти виконкому  

Острозької міської ради   

  

 Керуючись  Положенням про відділ освіти виконкому Острозької міської ради, 

відповідно до рішення сесії Острозької міської ради від 25 травня 2011 №139 «Про 

затвердження положень про управління, відділи, служби міськвиконкому»   
 

 

Н А К А З У Ю: 

 

 

1. Затвердити рішення колегії відділу освіти виконкому Острозької міської ради від 

26.02.2019, що додається. 

2. Контроль за виконанням рішення колегії та наказу залишаю за собою. 

 

Додаток:  на 3 арк. 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти                                                                                             Л.Кухарук   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ відділу освіти виконкому 

                                                                                                      Острозької міської ради  

                                                                                    26.02.2019  №36-н/в 

 

 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 

відділу освіти виконкому Острозької міської ради 

 

від 26.02.2019                                          Протокол №1  

  

  

Заслухавши та обговоривши довідку Петрашової І.І., юрисконсульта відділу освіти 

виконкому Острозької міської ради,  про   стан організації та забезпечення роботи у 

відділі освіти виконкому Острозької міської ради та у підвідомчих закладах щодо 

звернень громадян 
 

колегія ухвалює:  

 

2.Керівникам закладів освіти: 

2.1.Забезпечити  реалізацію положень Законів України «Про звернення громадян», «Про 

доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 

«Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування»,  інших нормативно-правових актів та власних управлінських 

рішень. 

Постійно 

2.2.Продовжити роботу щодо удосконалення організації прийому громадян. Уникати 

проявів бюрократизму та тяганини при розгляді звернень громадян, попереджувати 

можливість повторних звернень. 

Постійно 

2.3.Своєчасно поновлювати графіки особистого прийому громадян на інформаційних        

      стендах, офіційних VEB-сайтах закладів освіти у мережі  Інтернет.        

                                                                                                                                            Постійно 

2.4.Забезпечувати своєчасне інформування трудових колективів, батьківської 

громадськості щодо правових, організаційних та фінансових засад функціонування 

закладів освіти з метою вирішення проблем на місцях та попередження звернень з 

освітянських питань у вищі органи влади.  

                                                                                                                                            Постійно 

2.5.Аналізувати стан роботи із зверненнями громадян на педагогічних радах, нарадах при 

директору, тренерській раді двічі на рік.  

 

2.6.Про виконану роботу інформувати відділ освіти щоквартально до 1 числа наступного 

за кварталом  місяця. 

  

 

3.  Про хід виконання даного рішення інформувати відділ освіти виконкому Острозької 

міської ради на колегії відділу освіти у квітні 2019 року. 

 

 

Голова колегії                                                                                                              Л.Кухарук 

 

Секретар колегії                                                                                                           Н.Рачук 



 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ відділу освіти виконкому 

Острозької міської ради  

від 26.02.2019 №36-н/в 

 

 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 

відділу освіти виконкому Острозької міської ради 

 

від 26.02.2019                                                                                                Протокол № 1 

                                                                                                               

Про стан організації та забезпечення  

дотримання вимог цивільного захисту  

у закладах освіти міста 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Опольського О.О., головного спеціаліста 

відділу освіти виконкому Острозької міської ради,  про стан організації та забезпечення 

дотримання вимог цивільного захисту у закладах освіти міста    

 

колегія ухвалює:  

 

1. Відділу освіти виконкому Острозької міської ради здійснювати періодичний моніторинг 

стану організації роботи з питань цивільного захисту у закладах освіти міста. 

2. Керівникам закладів освіти міста: 

2.1.Забезпечити неухильне виконання нормативно-правових документів органів влади 

вищого рівня, методичних рекомендацій Навчально-методичного центру цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності у Рівненській області  щодо організації  роботи з 

питань цивільного захисту у закладах освіти  

Постійно 

2.2. При формуванні бюджетних запитів передбачати кошти на фінансування 

заходів з цивільного захисту, пожежної  та  техногенної безпеки. 

Щорічно 

2.3. Вивчити питання щодо приведення у відповідність до вимог наявних захисних 

споруд. 

До квітня 2019 року 

2.4. Тримати на постійному контролі стан готовності аварійних виходів у закладах освіти, 

забезпечення засобами  індивідуального захисту учасників освітнього процесу, створення 

запасів матеріально-технічних засобів для попередження та ліквідації наслідків можливих 

надзвичайних ситуацій 

Постійно 

2.5. Забезпечити проходження підготовки та перепідготовки працівників освітньої галузі з 

питань цивільного захисту пожежної та техногенної безпеки у структурних підрозділах 

Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Рівненської області згідно з планом та у відповідності до нормативних вимог.  

Постійно, відповідно до плану 

2.6. Аналізувати стан роботи з питань цивільного захисту на нарадах, засіданнях 

педагогічних рад закладів освіти. 

      Щорічно   

3.  Про хід виконання даного рішення інформувати відділ освіти виконкому Острозької 

міської ради на колегії відділу освіти у квітні 2019 року. 



 

Голова колегії                                                                                                       Л.Кухарук 

 

Секретар колегії                                                                                                   Н.Рачук  

 

                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                             наказ відділу освіти виконкому 

                                                                                         Острозької міської ради  

                                                                від 26.02.2019  №36-н/в                                                                                                                                                                                

                                 

                                                                        

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 

відділу освіти виконкому Острозької міської ради 

 

від 26.02.2019                                                                                                       Протокол №1 

 

Про стан виконавської дисципліни  

та організації виконання завдань, 

визначених актами і дорученнями  

Президента України, Кабінету Міністрів  

України, голови Рівненської ОДА,  

міського голови, реагування на запити  

і звернення народних депутатів України  

та депутатів Острозької міської ради за 2018 рік 

 

Заслухавши та обговоривши довідку Олійник С.В., заступника начальника відділу 

освіти виконкому Острозької міської ради, «Про стан виконавської дисципліни та 

організації виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, 

Кабінету Міністрів України, голови Рівненської ОДА, міського голови, реагування на 

запити і звернення народних депутатів України та депутатів Острозької міської ради за 

2018 рік» 

                                                                              

колегія ухвалює:  

 

1. Тримати на контролі стан виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 

2004 року №630 «Про стан виконавської дисципліни в органах виконавчої влади та заходи 

щодо їх зміцнення». 

                                                                                           Постійно 

2. Забезпечити своєчасне та повне виконання документів органів влади вищого рівня. 

                                                                                           Постійно 

3. Директорам закладів освіти: 

3.1.Тримати на постійному контролі якість підготовки та своєчасне подання інформацій 

до відділу освіти згідно з визначеними термінами та формами. 

                                                                                             Постійно 

3.2.Забезпечити повне виконання статті 30 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 

№2145-УІІІ «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти». 

                                                                                              Постійно 

4. Директорам закладів загальної середньої освіти та установ освіти міста взяти під 

особистий  контроль якість укладення статистичної звітності.   

                                                                                              Вересень, жовтень щорічно 

5. Директору дошкільного навчального закладу №2 «Веселка» унормувати інформацію про 

свою діяльність на власному веб-сайті.                                                                           

                                                                                               До 01.05.2019 року 

                                                                                     

       



Голова колегії                                                                                                 Л.Кухарук 

 

 

Секретар колегії                                                                                              Н.Рачук 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


