
 
 

УКРАЇНА 

ВИКОНКОМ ОСТРОЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

Н А К А З 

 

24.12.2019                                               м.Острог                                     № 159-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 24.12.2019, що додається. 

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

 

Додаток:  на 4 арк. 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти                                                     Людмила КУХАРУК                                    

 

 

Погоджено 

юрисконсульт                                                                       Юлія КЛИМЧУК  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ відділу освіти виконкому 

                                                                                                           Острозької міської ради  

                                                                                            від 24.12.2019   №159-н/в 

 

 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 

відділу освіти виконкому Острозької міської ради 

 

від 24.12.2019                                                                                                           Протокол № 4 

                                                                                                               

Про стан організації  

та забезпечення харчування  

дітей у закладах освіти міста 

 

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

відділу освіти виконкому Острозької міської ради про стан організації та забезпечення 

харчування дітей у закладах освіти міста 

 

колегія ухвалює:  

 

1. Відділу освіти виконкому Острозької міської ради здійснювати періодичний моніторинг 

стану організації харчування дітей у закладах освіти міста у відповідності до чинних 

нормативно-правових документів. 

Упродовж 2019, 2020 років  

2. Керівникам закладів освіти: 

2.1. Забезпечити неухильне дотримання нормативно-правових документів щодо        організації  

харчування  дітей  у закладах дошкільної та загальної середньої освіти, посилити персональну 

відповідальність осіб, відповідальних за організацію харчування, здійснювати належний 

контроль за організацією харчування дітей. 

Постійно 

2.2. Продовжити проводити санітарно-освітню роботу серед школярів щодо раціонального 

харчування, попередження виникнення кишкових інфекцій та харчових отруєнь та 

роз'яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо організації харчування у  сім'ї  

дітей  різного віку. 

Постійно 

2.3. Забезпечити систематичне проведення протиепідемічних заходів щодо попередження 

спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь, формувати культурно-гігієнічні 

навички у дітей. 

Постійно 

2.4. Забезпечити впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на 

принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) 

До 05.03.2020 

 

 

 

 



 

2.5. В ході здійснення внутрішнього контролю за організацію харчування дітей  у закладі 

освіти звертати увагу на умови зберігання продуктів харчування, дотримання працівниками 

харчоблоків санітарно-гігієнічних вимог при кулінарній обробці сировини і готової продукції, 

на наявність технологічних карток на страви, наявність документів, що засвідчують безпеку 

та якість  продукції, що постачається.   

Постійно 

2.6. Директору Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 вивчити питання щодо 

усунення небезпечних факторів, які можуть призвести до забруднення харчової продукції в 

приміщенні харчоблоку та обідньої зали (в окремих приміщеннях харчоблоку та обідньої зали 

стеля провисла, в підлозі наявні тріщини). 

До 01.02.2020 

2.7. Тримати на постійному контролі питання забезпечення виконання норм харчування у 

закладах освіти відповідно до нормативних вимог. 

Постійно 

2.8. Питання організації харчування розглядати на засіданнях педагогічної ради та ради  

закладу освіти. 

Щорічно  

2.9. Щоквартально аналізувати стан організації харчування в закладі освіти. Інформувати 

відділ освіти  про  хід  виконання даного наказу та про виконання норм  харчування 

щоквартально до 5 числа наступного місяця, що наступає за  звітним періодом. 

 

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

ради на колегії відділу освіти у квітні 2020 року. 

 

  

 

 

Голова колегії                                                                                               Людмила КУХАРУК      

 

Секретар колегії                                                                                            Наталія РАЧУК                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ відділу освіти виконкому 

                                                                                                           Острозької міської ради  

                                                                                            від 24.12.2019   №159-н/в 

 

 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 

відділу освіти виконкому Острозької міської ради 

 

від 24.12.2019                                                                                                           Протокол № 4 

                                                                                                               

Про звіт директора Острозької дитячо - 

юнацької спортивної школи Острозької міської  

ради Рівненської області щодо реалізації  

повноважень в галузі позашкільної освіти 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Штундера С.І., директора Острозької дитячо-

юнацької спортивної школи Острозької міської ради Рівненської області щодо реалізації 

повноважень в галузі позашкільної освіти 

колегія ухвалює:  

 

1. Забезпечувати неухильне виконання Закону України «Про освіту», «Про позашкільну 

освіту»,  керуватися Конституцією України, актами Президента України і Кабінету Міністрів 

України, наказами Міністерства освіти та Міністерства молоді та спорту України,  інших 

центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, Положенням про ДЮСШ і власним статутом. 

                              Постійно 

1.2. Забезпечувати збільшення контингенту учнів в Острозькій дитячо-юнацькій спортивній 

школі, враховуючи дітей пільгових категорій. 

Щорічно 

1.3. Привести у відповідність кількісний склад штатних одиниць тренерів-викладачів у 

відповідності до Положення про ДЮСШ. 

                      До 01.01.2022 

1.4. Проводити ефективну роботу щодо вдосконалення і розвитку якості підготовки 

спортсменів на всіх етапах тренувального процесу та підготовки обдарованих дітей 

(перспективних спортсменів) до вступу у вищі навчальні заклади спортивного профілю, 

училища олімпійського резерву тощо. 

          Постійно 

1.5. Впроваджувати сучасні технології та методики у навчально-тренувальній роботі з 

вихованцями Острозької ДЮСШ. 

          Щорічно 

1.6. Забезпечувати участь в офіційних спортивно-масових заходах міського, обласного та 

Всеукраїнського рівнів. 

                          Постійно 

1.7. Забезпечувати проведення навчально-тренувальних занять в умовах спортивно-

оздоровчого табору та/або за індивідуальними планами вихованців на період їх активного 

відпочинку.  

                                                                                                                     Щорічно 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n1654


1.8. Проводити просвітницьку роботу щодо залучення дітей та підлітків до систематичних 

занять спортом, надавати допомогу закладам загальної середньої освіти в організації з 

методичної та спортивної роботи. 

          Щорічно 

1.9. Проводити системну роботу щодо підвищення професійної майстерності тренерсько-

викладацького складу. 

          Постійно 

1.10. Забезпечувати поповнення матеріальної бази спортивним обладнанням та інвентарем. 

                   Постійно 

1.11. Продовжувати роботу щодо впровадження педагогіки партнерства в навчально-

тренувальний та виховний процес закладу. 

          Постійно  

2. Про хід виконання даного рішення інформувати відділ освіти виконкому Острозької міської 

ради на колегії відділу освіти у грудні 2020 року. 

 

 

 

Голова колегії                                                                                               Людмила КУХАРУК      

 

Секретар колегії                                                                                            Наталія РАЧУК                

 


