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Чернігівської
адміністрації

РОМАНОВА

роботи Управління освіти і науки обласної державної адміністрації
на 2019 рік

І. Основні напрямки діяльності
Пріоритетними напрямками діяльності вважаються:
•забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і 

творчих здібностей;
•забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти в умовах 

переходу до Нової української школи;
•рівний доступ дітей до отримання якісних освітніх послуг, у тому числі 

дітей з особливими освітніми потребами;
•ліквідація черг та створення додаткових місць у закладах дошкільної 

освіти;
• формування мережі опорних закладів та філій відповідно до Положення 

про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
27.08.2010 №777 (із змінами);

•реформування закладів освіти інтернатного типу обласного 
підпорядкування у рамках реалізації Закону України «Про освіту» та І етапу 
Плану заходів Національної стратегії реформування системи інституційного 
догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки;

•збереження та розширення мережі закладів позашкільної освіти; 
•реалізація права дітей, у т. ч. які потребують особливої соціальної уваги 

та підтримки, на оздоровлення та відпочинок;
•розвиток професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб 

регіонального ринку праці, у тому числі розвиток професійної освіти впродовж 
життя;

•забезпечення реалізації конституційних прав громадян на професійну 
(професійно-технічну) освіту шляхом надання освітніх послуг з первинної 
професійної підготовки, професійно-технічного навчання, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації;

•забезпечення якості та доступності здобуття професійних кваліфікацій 
для всіх категорій населення з урахуванням тендерної рівності;

• формування нового іміджу професійної освіти;
•розвиток державно-приватного партнерства;
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•розвиток культурного та духовного середовища, національно- 
патріотичного виховання учнівської молоді, пропаганда здорового способу 
життя;

•підвищення якості і конкурентоспроможності вищої освіти.
•забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і 

творчих здібностей;
•забезпечення в закладах освіти наскрізного процесу виховання, який 

формує цінності;
•виховання патріота з активною позицією, який діє згідно з морально- 

етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення, поважає 
гідність і права людини;

•забезпечення розвитку пізнавальної, практичної, творчої, соціальної 
компетентності дітей та учнівської молоді засобами позашкільної освіти;

•організація діяльності Чернігівської обласної літньої школи для 
обдарованих та талановитих дітей відповідно до Програми оздоровлення та 
відпочинку дітей Чернігівської області на 2016-2020 роки;

•забезпечення безпечних умов функціонування дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку системи освіти.

II. Орієнтовний перелік питань для розгляду на засіданнях 
К олегії Управління освіти і науки облдержадміністрації

У перш ому кварталі:
Про підсумки участі у II етапі Всеукраїнського громадського огляду- 

конкурсу стану умов і охорони праці в навчальних закладах Міністерства 
освіти і науки України у 2018 році (лютий).

Про стан виконавської дисципліни, організацію та здійснення контролю за 
проходженням і виконанням документів, стан роботи із зверненнями громадян 
(лютий).

У другому кварталі:
Про стан організації роботи в закладах освіти області щодо профілактики 

та подолання булінгу в дитячому середовищі в рамках реалізації Закону 
України «Щодо протидії булінгу» (червень).

Про стан викладання історії та основ правознавства у закладах загальної 
середньої освіти (червень).

У третьому кварталі:
Про визначення лауреатів обласних щорічних Премій імені Софії Русової 

та імені Георгія Вороного (вересень).
Про стан викладання інформатики у закладах загальної середньої освіти 

(вересень).



з

Про стан виконавської дисципліни, організацію та здійснення контролю за 
проходженням і виконанням документів, стан роботи із зверненнями громадян 
(вересень).

У четвертому кварталі:
Про практичні аспекти впровадження національно-патріотичного 

виховання учнівської молоді в закладах професійної (професійно-технічної) 
освіти (листопад).

Система забезпечення якості освіти у рамках реалізації Концепції Нової 
української школи (листопад).

Створення опорних шкіл -  пріоритетний напрям у підвищенні рівня якості 
освіти (листопад).

Про стан виконання плану дій на 2017-2019 роки поетапного створення 
додаткових місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 №871-р (листопад).

III. Організаційна робота

1. Робочі поїздки керівництва Управління освіти і науки 
облдержадміністрації до закладів освіти області (за окремим планом).

2. Виїзні дні відділів Управління:
-до структурних підрозділів райдержадміністрацій, органів управління 

освітою органів місцевого самоврядування з метою підвищення якості 
управлінської діяльності та надання методичної допомоги новопризначеним 
керівникам (за окремим графіком);

- щодо діяльності органів управління освітою та закладів загальної 
середньої освіти з питань реалізації державної політики в освітній галузі (за 
окремим графіком);

- щодо стану організації та проведення серпневих конференцій 
педагогічних працівників районів, міст, об’єднаних територіальних громад 
області (за окремим графіком);

- щодо стану діяльності органів управління освітою зі створення умов 
рівного доступу до здобуття якісної освіти у районах, ОТГ області (за окремим 
графіком);

- щодо організації управлінської діяльності в закладах загальної середньої 
освіти області (за окремим графіком);

- до закладів освіти інтернатного типу обласного підпорядкування з питань 
дотримання чинного законодавства у сфері освіти, соціального захисту дітей- 
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, реабілітації дітей з 
інвалідністю (за окремим графіком);

- до закладів фахової передвищої освіти з метою надання методичної 
допомоги з питань організації освітнього процесу (за окремим графіком);
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- до закладів позашкільної освіти обласного підпорядкування щодо 
діяльності з дотримання чинного законодавства у сфері позашкільної освіти, 
зокрема в частині стану управлінської діяльності (за окремим графіком);

-до закладів освіти з метою надання методичної допомоги з питань 
організації роботи з персоналом (за окремим графіком);

- щодо діяльності роботи закладів оздоровлення та відпочинку обласного 
підпорядкування (червень-серпень);

- до закладів професійної (професійно-технічної) освіти області з метою 
перевірки виконання вимог Управління з актуальних питань діяльності закладів 
(жовтень-листопад).

3. Наради:
• з керівниками місцевих органів управління освітою (за окремо 

визначеними датами та порядком денним):
- з актуальних питань розвитку освітньої галузі області;
-з  питань організованого закінчення 2018-2019 навчального року, 

проведення державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного 
оцінювання;

- з питань діяльності органів управління освітою щодо організованого 
початку 2019-2020 навчального року;

- з актуальних питань розвитку освітньої галузі, зокрема щодо стану 
готовності закладів освіти області до роботи в осінньо-зимовий період;

•з директорами закладів професійної (професійно-технічної) освіти області 
щодо актуальних питань діяльності закладів (за окремо визначеними датами та 
порядком денним);

• з керівниками закладів освіти інтернатного типу обласного 
підпорядкування (за окремим графіком);

• з керівниками закладів позашкільної освіти (за окремим графіком);
• для працівників місцевих органів управління освітою, які відповідають за 

організацію оздоровлення дітей (II квартал).
4. Підготовка засідань Регіональної ради професійної освіти Чернігівщини 

(протягом року).
5. Засідання ради директорів закладів позашкільної освіти щодо:
-реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та

молоді (І квартал, за окремим графіком).
-організації змістовного дозвілля дітей та учнівської молоді в закладах 

оздоровлення та відпочинку у ході оздоровчої кампанії 2019 року (II квартал, за 
окремим графіком).

- участі вихованців у 2020 році в міжнародних та всеукраїнських масових 
заходах за основними напрямками позашкільної освіти (IV квартал, за окремим 
графіком).

6. Обласна серпнева конференція педагогічних працівників.
7. Урочистості, присвячені Дню працівників освіти та вшанування 

лауреатів обласних премій імені Софії Русової та Георгія Вороного (вересень- 
жовтень).
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8. Забезпечити підготовку і проведення:
•обласного етапу XVIII Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості під 

гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!» у номінаціях «Література» та «Історія 
України і державотворення» для учнів 5-11-х класів закладів загальної 
середньої освіти, учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 
вихованців закладів позашкільної освіти (січень);

• фінального етапу IX Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (січень);

•обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 
предметів (січень-лютий);

•вшанування переможців та лауреатів обласного туру Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року -  2019» (лютий);

• фінального етапу XIX Міжнародного конкурсу з української мови імені 
Петра Яцика (лютий);

•обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- 
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (лютий);

•IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської та іспанської 
мов (березень);

•семінару-практикуму за участі роботодавців для заступників директорів 
та методистів закладів професійної (професійно-технічної) освіти області з 
теми «Досвід та перспективи запровадження елементів дуальної форми 
навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» (березень);

•навчально-польових зборів для учнів 10-11 класів закладів загальної 
середньої освіти та практичної стрільби з автомата на базі військових частин 
(березень);

•конкурсів на укладення угод про відпрацювання не менше трьох років у 
сільській місцевості або селищі міського типу (березень-квітень);

•засідання обласної ради старшокласників (березень, жовтень);
• обласного семінару методистів районних (міських) методичних кабінетів 

(центрів) місцевих органів управління освітою, які відповідають за предмет 
«Захист Вітчизни», учителів предмета «Захист Вітчизни» ліцеїв та закладів 
освіти інтернатного типу обласного підпорядкування щодо організації 
навчально-польових зборів для учнів 10-11 на базі Деснянського навчально- 
виховного комплексу "гімназія-загальноосвітня школа І ступеня" Деснянської 
селищної ради Чернігівської області (квітень, за окремим планом);

•навчально-польових зборів для учнів 11 класів закладів освіти 
інтернатного типу обласного підпорядкування на базі Чернігівського обласного 
ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою (квітень);

• підготовку проведення спільно з Київським регіональним центром 
оцінювання якості освіти державної підсумкової атестації у формі зовнішнього 
незалежного оцінювання для здобувачів освіти закладів освіти області (квітень- 
липень, за окремим графіком);
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•обласного семінару-практикуму для організаторів Всеукраїнської дитячо- 
юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в районі, місті, ОТГ 
(щодо підготовки та проведення гри на місцях);

•вшанування переможців IV етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних 
предметів, III етапу конкурсу-захисту МАН та фінальних етапів мовних 
конкурсів за участю керівництва обласної державної адміністрації (травень);

•II (обласного) етапу Всеукраїнської гри «Сокіл» («Джура») на базі 
дитячого табору «Юний турист» (урочище «Гора», с. Количівка Чернігівського 
району) у формі таборування (травень);

• обласних зборів учнівського самоврядування закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти (травень, листопад);

•профільних змін обласної літньої школи для обдарованих та талановитих 
дітей (червень-липень);

•консультацій, тренінгів для вихованців закладів оздоровлення обласного 
підпорядкування працівниками обласного центру практичної психології та 
соціальної роботи (липень-серпень);

•виховних, спортивних, розважальних заходів, майстер-класів для 
вихованців закладів оздоровлення обласного підпорядкування працівниками 
закладів позашкільної освіти обласного підпорядкування (липень-серпень);

•оцінювання результатів службової діяльності державних службовців 
(жовтень-листопад);

•обласних етапів Міжнародного конкурсу знавців української мови імені 
Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка (грудень);

•моніторингу:
- працевлаштування випускників закладів професійної (професійно- 

технічної) освіти області, у тому числі із числа соціально незахищених 
категорій за підсумками 2018 року, 2018/19 н.р. (січень, липень);

- закладів професійної (професійно-технічної) освіти області щодо 
професійного навчання осіб із числа дорослого, у тому числі тимчасово 
незайнятого населення (січень, липень);

- чисельності учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
області, які потребують оздоровлення (травень);

- регіонального ринку праці щодо затребуваності кадрів з конкретних 
робітничих професій (липень, листопад);

•конкурсів на зайняття вакантних посад директорів, закладів загальної 
середньої, професійної (професійно-технічної) освіти обласного 
підпорядкування (протягом року);

•заходів щодо атестації керівних кадрів закладів освіти відповідно до 
Типового положення про атестацію педагогічних працівників (протягом року);

•кущових обласних семінарів-практикумів відповідальних за організацію І 
(районного, міського, ОТГ) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово- 
патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в районі (місті, ОТГ);
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•засідань обласних постійно діючих секцій педпрацівників закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти області (за окремим графіком, 
протягом року).

9. Забезпечити:
• складення плану-графіка курсової підготовки в Університеті 

менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України на 2019 
рік (січень);

•аналіз динаміки змін кількісного та якісного складу педагогічних 
працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти області у 
порівнянні з минулим роком (січень);

•організацію курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти області (січень);

•методичний супровід розробки робочих навчальних планів з професій, на 
основі стандартів професійної (професійно-технічної) освіти, затверджених у 
2018 році (січень-червень);

•організацію роботи з виконання окремих положень Програми 
продуктивності зайнятості населення Чернігівської області на 2018-2020 роки 
(січень, липень);

• організацію роботи з виконання окремих положень Територіальної угоди 
про регулювання основних соціально-економічних принципів та трудових 
відносин на 2017-2020 роки (січень, липень);

• організацію роботи з виконання окремих положень обласної Програми 
«Молодь Чернігівщини» на 2016-2020 роки (січень, липень);

• організацію роботи з виконання окремих положень Програми 
економічного і соціального розвитку області на 2019 рік (січень, липень);

•моніторинг даних місцевих органів управління освітою про мережу 
закладів дошкільної освіти, всіх форм і типів власності, дитячі контингенти, 
якісний склад педагогічних працівників (лютий);

•організацію правовиховної роботи з дотримання чинного законодавства, 
спрямованого на попередження злочинності, бездоглядності серед 
неповнолітніх у закладах професійної (професійно-технічної) освіти області 
(лютий-березень);

•аналіз участі здобувачів освіти в інтелектуальних конкурсах (березень); 
•організацію роботи з проведення обласних етапів Всеукраїнських 

конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно- 
технічної) освіти з професій: електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування, кухар, офіціант, маляр, тракторист-машиніст 
сільськогосподарських машин та устаткування (березень-червень) та 
забезпечити участь переможців у їх фінальних етапах;

•організацію діяльності робочих груп з розробки проектів стандартів 
професійної (професійно-технічної) освіти (березень-червень);

•аналіз проведення навчально-польових зборів для здобувачів освіти 
закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування (квітень);
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•організацію замовлення, видачі та обліку документів про освіту 
державного зразка для закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
області (квітень-травень);

• визначення обласних показників охоплення дошкільною освітою дітей 
Чернігівської області (травень);

•аналіз підготовки закладів оздоровлення та відпочинку, підпорядкованих 
Управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації, місцевим органам 
управління освітою, до проведення оздоровчої кампанії влітку 2019 року 
(травень);

•підготовку графіків проведення свята останнього дзвоника, урочистостей 
з нагоди вручення документів про базову та повну загальну середню освіту 
(травень-червень);

•аналіз щодо організованого завершення 2018-2019 навчального року в 
закладах загальної середньої освіти області (травень-червень);

•аналіз проведення II (обласного) етапу Всеукраїнської гри «Сокіл» 
(«Джура») (червень);

• контроль за ефективним використанням коштів, передбачених на 
оздоровлення дітей (червень-серпень);

•організацію роботи з виконання вимог щодо створення належних умов 
навчання та проживання учнів, у тому числі соціально незахищеної категорії, в 
гуртожитках закладів професійної (професійно-технічної) освіти (жовтень- 
листопад);

•методичний супровід участі учнів-переможців І етапу олімпіад із 
загальноосвітніх предметів в обласному етапі (жовтень-грудень);

•методичний супровід закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
щодо запровадження елементів дуальної форми навчання у підготовку 
робітничих кадрів (постійно);

•організацію роботи щодо участі працівників психологічної служби 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти області у Всеукраїнському 
конкурсі корекційно-розвивальних програм «Нові технології у новій школі» 
(грудень);

•організацію роботи з виконання Плану з реалізації Національної стратегії 
розвитку освіти в області на період до 2021 року (грудень);

•організацію роботи з виконання Плану заходів на 2018-2020 роки з 
реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року 
(грудень).

• аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання учнів закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти області з української мови, 
математики або історії України (червень);

•аналіз результативності роботи навчально-практичних центрів галузевого 
спрямування закладів професійної (професійно-технічної) освіти за півріччя та 
2019 рік (липень, грудень);
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•аналіз стану виконання плану регіонального та/або державного 
замовлення з прийому учнівської молоді до закладів професійної (професійно- 
технічної) освіти у 2019 році (вересень, жовтень);

• контроль за своєчасним поданням статичних звітів, їх аналіз та занесення 
до ITC «ДІСО» в електронному вигляді (вересень-грудень);

•подання пропозицій до Програми економічного і соціального розвитку 
освіти області на 2020 рік (жовтень);

•розгляд та подання проекту бюджету установ та закладів освіти 
обласного підпорядкування та закладів професійної (професійно-технічної), 
фахової передвигцої освіти на 2020 рік (листопад);

• аналіз ефективності роботи навчальних господарств закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти сільськогосподарського профілю за 2019 рік 
(грудень);

•аналіз руху учнівського контингенту із числа соціально незахигценої 
категорії закладів професійної (професійно-технічної) освіти (щомісяця);

• вивчення стану виконання постанови Кабінету Міністрів України від 
05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та 
матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування» в закладах професійної (професійно-технічної) освіти 
(щоквартально);

• вивчення стану підготовки та проведення державних кваліфікаційних 
атестацій в закладах професійної (професійно-технічної) освіти області (за 
окремим графіком);

•збір та узагальнення аналітичних і статистичних матеріалів щодо 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
дітей, які потребують соціального захисту, закладів освіти інтернатного типу 
обласного підпорядкування (довідки-об’єктивки, контингент учнів та 
вихованців: за класами/групами, категоріями, нозологіями, цілодобовим/ 
денним перебуванням, місцем проживання, щодо оздоровлення, перебування на 
черзі на отримання житла тощо) (III квартал);

• організацію роботи з проведення регіонального етапу Всеукраїнського 
конкурсу професійної майстерності «Worldskills Ukraine» за визначеними 
компетенціями та забезпечити участь переможців у фінальному етапі (згідно з 
планом МОНУ);

• організацію заходів, спрямованих на профорієнтацію учнівської молоді в 
рамках Програми професійної орієнтації на здобуття актуальних на ринку праці 
професій та спеціальностей (постійно);

•методичний супровід процедури атестаційної експертизи закладів освіти 
області всіх форм власності та підпорядкування щодо права провадження 
професійної освіти, зокрема: Куликівського районного СТК Чернігівської 
обласної організації ТСОУ, Ніжинської зразкової АШ Чернігівської обласної 
організації ТСОУ, Прилуцької АШ Чернігівської обласної організації ТСОУ, 
Сосницького районного СТК Чернігівської обласної організації ТСОУ,
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Щорської АІТІ Чернігівської обласної організації ТСОУ, Лосинівського МНВК 
Ніжинського району, 8-го Навчального центру Державної спеціальної служби 
транспорту, Коропського районного СТК Чернігівської обласної організації 
ТСОУ, Бахмацької зразкової АШ Чернігівської обласної організації ТСОУ 
(постійно);

•організацію розгляду атестаційних справ закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти всіх типів та форм власності на засіданні 
регіональної експертної ради (згідно з графіком РЕР);

•організацію роботи щодо своєчасного замовлення випускникам закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти бланків документів про освіту;

•методичний супровід закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
щодо роботи з ЄДЕБО (постійно);

•організацію роботи з проведення засідань молодіжного об’єднання 
«Ровесник» для учнів-сиріт та позбавлених батьківського піклування закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти м. Чернігова (щоквартально);

•організацію роботи з виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції 
національно-патріотичного виховання дітей і молоді (щоквартально);

• організацію роботи з виконання Плану завдань і заходів з реалізації 
Експортної стратегії України на 2017-2021 роки (щоквартально);

•організацію роботи з виконання Плану заходів щодо реалізації 
Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 
2025 «Рухова активність -  здоровий спосіб життя -  здорова нація» 
(щоквартально);

•моніторинг закладів професійної (професійно-технічної) освіти області 
щодо використання державного майна (щоквартально);

• фінансування установ та закладів освіти обласного підпорядкування та 
закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти 
(щотижнево, протягом року);

•аналіз та узагальнення бюджетних запитів підвідомчих установ на 2020
рік;

•виконання показників фінансово-господарської діяльності Управління 
освіти і науки (протягом року);

•прозорість та інформаційну відкритість в частині використання публічних 
коштів Управлінням освіти і науки (щоквартально).

10. Проаналізувати та узагальнити:
• інформації про:
- охоплення учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

організованими формами відпочинку у 2019 році, особливо із числа соціально 
незахищених категорій (червень);

- стан оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти відповідно до 
вимог чинного законодавства (червень);
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- охоплення випускників закладів освіти інтернатного типу обласного 
підпорядкування різними формами здобуття загальної середньої освіти (III 
квартал);

- плинність педагогічних кадрів закладів професійної (професійно- 
технічної) освіти за 2018/19 н.р. (вересень);

-проведення оздоровчої кампанії 2019 року (вересень);
- організацію гурткової роботи в закладах освіти інтернатного типу 

обласного підпорядкування (вересень);
- охоплення навчанням дітей і підлітків шкільного віку (форма №77-РВК) 

(вересень);
- організацію інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми 

потребами (вересень, постійне оновлення за оперативним даними органів 
управління освітою)',

-створення інклюзивно-ресурсних центрів (вересень, постійне оновлення 
за оперативним даними органів управління освітою);

- забезпечення профільним навчанням учнів старшої школи (вересень);
-мережу класів з поглибленим вивченням окремих предметів,

факультативів, курсів за вибором (вересень);
-стан забезпечення закладів загальної середньої освіти комп’ютерним та 

мультимедійним обладнанням (вересень);
- організацію харчування здобувачів освіти закладів загальної середньої 

освіти (вересень);
- мережу закладів позашкільної освіти та стан охоплення дітей та 

учнівської молоді позашкільною освітою (жовтень);
-виконання вимог Закону України «Про освіту», постанови Кабінету 

Міністрів України від 13.09.2017 684 «Про затвердження Порядку ведення 
обліку дітей та учнів шкільного віку» в частині охоплення навчанням в 
закладах загальної середньої освіти області (жовтень-грудень);

-забезпечення здобувачів освіти 1-11 класів підручниками (постійне 
оновлення за оперативним даними органів управління освітою)',

- стан розвитку мережі опорних закладів області відповідно до Положення 
про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
27.08.2010 № 777 (із змінами) (щомісяця);

•статистичні звіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
області про:

- навчально-виробничу діяльність за II півріччя та 2018 рік (січень);
- наявність тракторів, автомобілів, сільськогосподарських машин станом 

на 01.01.2019. Подання зведеного звіту до МОНУ (січень);
- виробничу діяльність навчальних господарств за 2018 рік. Подання 

зведеного звіту до МОНУ (січень);
- наявність виробничого обладнання і техніки станом на 01.01.2019. 

Подання зведеного звіту до МОНУ (січень);
- об’єкти державної власності (АС «Юридичні особи»). Подання зведеного 

звіту до МОНУ (щоквартально);
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-прийом учнів та слухачів до закладів станом на 01.09.2019. Подання 
зведеного звіту до МОНУ (вересень);

- підсумки роботи за 2018/19 н.р. Подання зведеного звіту до МОНУ 
(вересень);

- використання державного майна за формами «Майно-1», «Майно-2», 
«Майно-3». Подання зведеного звіту до МОНУ (щоквартально);

•аналіз руху учнівського контингенту із числа соціально незахищеної 
категорії закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

11. Проаналізувати:
•динаміку змін кількісного та якісного складу педагогічних працівників 

закладів загальної середньої освіти області (січень);
•бухгалтерські звіти установ та закладів освіти обласного підпорядкування 

(січень-лютий);
•плинність педагогічних кадрів закладів загальної середньої освіти області 

(лютий);
•склад педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти 

області, які працюють не за фахом (лютий);
•стан забезпечення у 2019 році бюджетними призначеннями установ та 

закладів освіти, які фінансуються із бюджетів сільських, селищних рад, 
бюджетів районів, міст обласного значення та об’єднаних територіальних 
громад (лютий-березень);

•науково-дослідницьку діяльність закладів вищої освіти області, 
(березень);

•подання декларацій про доходи державними службовцями Управління 
(квітень);

•попередні дані щодо формування мережі закладів загальної середньої 
освіти області на 2019-2020 навчальний рік (травень);

•проведення вступної кампанії у закладах вищої та фахової передвищої 
освіти області (липень, серпень);

•плинність керівних кадрів закладів освіти за 2018-2019 н.р. (серпень); 
•прибуття до місця роботи випускників педагогічних вузів (вересень); 
•показники мережі закладів загальної середньої освіти області на 2019- 

2020 навчальний рік (жовтень);
•штати та контингенти підпорядкованих установ та закладів освіти на 

2019-2020 навчальний рік (жовтень);
•кількісний та якісний склад педагогічних працівників області (звіт 83 

РВК) (жовтень-листопад);
• стан діяльності відокремлених структурних підрозділів закладів вищої 

освіти області (листопад);
•кількісний та якісний склад науково-педагогічних працівників закладів 

вищої освіти області (звіт 2-3 НК) (листопад);
•стан працевлаштування випускників закладів вищої освіти області 

(листопад);
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• стан комп'ютерного забезпечення закладів вищої освіти області 
(листопад);

•контингент студентів закладів вищої освіти області (звіт 2-3 НК) 
(листопад);

•показники фінансово-господарської діяльності установ та закладів освіти 
(щоквартально).

12. Підготувати:
• дані щодо обсягів видатків на оздоровлення та відпочинок дітей закладів 

обласного підпорядкування (щомісячно);
• зміни до бюджету установ та закладів освіти за 2019 рік (щомісячно);
• паспорти бюджетних програм установ та закладів освіти обласного 

підпорядкування, закладів професійної (професійно-технічної), фахової 
передвищої освіти на 2019 рік (січень-лютий);

• показники постійних кошторисів установ та закладів освіти обласного 
підпорядкування, закладів професійної (професійно-технічної), фахової 
передвищої освіти на 2019 рік (січень-лютий);

• оцінку ефективності виконання бюджетних програм установ та закладів 
освіти обласного підпорядкування, закладів професійної (професійно- 
технічної), фахової передвищої освіти за 2018 рік (лютий-березень);

• нагородні матеріали за підсумками роботи працівників освіти області у 
2018-2019 н.р. (червень);

• нагороди до Дня працівників освіти (вересень);
• дані про ювілеї видатних осіб та закладів освіти до календаря пам’ятних 

дат на 2020 рік (жовтень);
• проект бюджету установ та закладів освіти згідно з граничним обсягом 

асигнувань на 2020 рік (жовтень);
• матеріали:
- до обласної серпневої конференції працівників освіти (липень);
- для визначення лауреатів обласних премій імені Софії Русової та Георгія 

Вороного (вересень);
- щодо обсягів видатків на 2020 рік для затвердження на сесії обласної 

ради (листопад);
• звіти:
- за формою КСДС та «Про зайнятість і працевлаштування громадян, що 

мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню» (січень);
- щодо бронювання військовозобов’язаних (січень);
- про виконання паспортів бюджетних програм установ та закладів освіти 

обласного підпорядкування, закладів професійної (професійно-технічної), 
фахової передвищої освіти за 2018 рік (січень-лютий);

- по мережі, штатах та контингенту на кінець та початок звітного періоду 
установ та закладів освіти обласного підпорядкування (січень, березень);

- про подання декларацій державними службовцями (квітень);
- про прийом учнів до закладів ПТО (Ф.6-В) (липень-серпень);
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- про підготовку закладів ПТО до нового начального року (Ф.7-В) (липень- 
серпень);

- звіт про чисельність і склад педагогічних працівників закладів загальної 
середньої освіти (форма 83 -  РВК). Подати до МОНУ (листопад);

- статистичні (за графіком, протягом року);
- фінансові та бюджетні (протягом року);
• розрахунки:
-до кошторисних призначень загального та спеціального фондів бюджету 

на 2018 рік (уточнені) (січень);
- до кошторисних призначень закладів професійної (професійно-технічної), 

фахової передвищої освіти, установ та закладів освіти обласного 
підпорядкування (березень);

- до проекту бюджету установ і закладів освіти на 2020 рік (вересень);
• інформації щодо:
- штатної та фактичної чисельності працівників установ та закладів освіти, 

що фінансуються з обласного бюджету (січень, квітень, вересень);
- запланованих асигнувань та використання видатків на проведення робіт з 

поточного та капітального ремонту та придбання предметів довгострокового 
користування (щомісячно);

- видатків обласного бюджету на паливо-мастильні матеріали (щомісячно);
- використання коштів закладами фахової передвищої освіти (щомісячно);
-стану фінансування закладів професійної (професійно-технічної) освіти

(щомісячно);
- обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв у закладах 

професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти (щомісячно);
- використання субвенції з державного бюджету місцевим на надання 

підтримки особам з особливими освітніми потребами (щоквартально);
- фонду оплати праці працівників закладів дошкільної, загальної середньої 

та позашкільної освіти області (щомісячно);
- стану виплати заробітної плати працівникам освіти області (щотижнево);
- дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення 

фінансово-бюджетної дисципліни (щоквартально);
- моніторингу процесу децентралізації та реформування місцевого 

самоврядування в галузі освіти (щомісячно);
- виконання окремих положень програми соціально-економічного 

розвитку по галузі «Освіта» (щоквартально);
•графік проведення державних кваліфікаційних атестацій в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти області у 2019/20 навчальному 
році»;

• графік вивчення стану організації виховної роботи у закладах 
оздоровлення та відпочинку, підпорядкованих Управлінню освіти і науки 
облдержадміністрації (травень);

•графік проведення виховних, спортивних, розважальних заходів, майстер- 
класів для вихованців закладів оздоровлення обласного підпорядкування



працівниками закладів позашкільної освіти обласного підпорядкування 
(травень);

•графік проведення психологічних консультацій, тренінгів для вихованців 
закладів оздоровлення обласного підпорядкування працівниками обласного 
центру практичної психології та соціальної роботи (травень).

13. Забезпечити вивчення:
- потреби закладів освіти області у вчителях польської мови і літератури та 

підготувати відповідні матеріали згідно з вимогами, передбаченими Угодою 
про співробітництво між Міністерством освіти і науки України та 
Міністерством національної освіти Республіки Польща (березень-квітень);

- додаткової потреби закладів освіти області в педагогічних кадрах 
(липень-серпень).

14. Взяти участь у:
-засіданні Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (лютий, травень, 

вересень, грудень);
- засіданні обласної студентської ради (лютий, квітень, вересень, 

листопад);
- засіданні Ради керівників вищих навчальних закладів (березень, травень, 

вересень, грудень);
- святі останнього дзвоника та випускних вечорах у закладах освіти області 

(травень);
-проведенні святкових заходів у закладах вищої освіти з нагоди початку 

нового 2019-2020 навчального року та Дня знань (01 вересня).
15. Укласти, продовжити:
• контракти з директорами закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти, інтернатних закладів обласного підпорядкування (квітень, червень);
•угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або 

селищі міського типу (травень).

М. КОНОПАЦЬКИИ


