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ВСТУП  

(завдання і пріоритетні напрямки діяльності на 2022 рік) 
  

Освіта  в контексті гуманістичної парадигми переживає суттєву трансформацію. Вона є складовою виховання, але 

дещо вужчою категорією. Під нею розуміють усе те, що сприяє формуванню світогляду особистості, її професійних 

знань, навичок і вмінь. Сюди входить здобуття спеціально запланованої певної суми знань та їх систематизація.  

Освіта – сукупність знань, умінь, навичок, поглядів і переконань, а також певний рівень розвитку пізнавальних сил 

та практичної підготовки, що досягаються в результаті цілеспрямованої освітньої роботи.  

«Смисл і ціль освіти – людина у постійному розвитку, її духовне становлення, гармонізація її відносин з собою та 

іншими людьми, зі світом.... Система освіти створюється для людини, функціонує і розвивається в її інтересах, слугує 

повноцінному розвитку особистості і в ідеалі її призначення – щастя людини».  

Освіта – могутній чинник розвитку духовної культури українського народу, відтворення інтелектуальних і 

продуктивних сил суспільства, запорука громадянського миру та майбутніх успіхів у зміцненні й утвердженні 

авторитету України як суверенної демократичної та правової держави.  

Соціально-економічний розвиток країни, освітні реформи зумовлюють необхідність випереджувального розвитку 

освітньої галузі, реформування управління освітою, вдосконалення системи навчально-виховного процесу.  

Державна політика щодо діяльності освітянської галузі Заліщанщини упродовж 2021 року полягала в забезпеченні 

оновлення змісту освіти, підвищенні рівня організації освітнього процесу, покращенні умов для розвитку особистості, її 

творчої самореалізації, вихованні патріотичних, інтелектуальних, духовно і морально зрілих молодих людей, здатних 

розвивати, зміцнювати і захищати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову Україну як невід’ємну 

складову європейської та світової спільноти. 

Діяльність відділу освіти Заліщицької міської ради  та закладів освіти у 2022 році буде підпорядкована реалізації 

завдань забезпечення стабільного функціонування та стратегічного розвитку системи освіти громади відповідно до 

вимог державної освітньої політики, освітніх потреб населення громади та плану роботи і спрямовувалась на 

організацію заходів та контроль за їх реалізацію, направлених на дотримання чинного законодавства щодо розвитку 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у громаді; забезпечення виконання урядових рішень, галузевих 

наказів, розпоряджень голови міської ради з питань освіти; реалізацію освітніх державних програм у регіоні; створення 

належних умов для здобуття дітьми шкільного віку повної загальної середньої освіти на рівні державних стандартів; 

фінансового, матеріального, кадрового забезпечення освітніх закладів; соціального захисту учасників освітнього 

процесу. 
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Основні напрямки розвитку освіти в Заіщицькій  територіальній громаді знайшли своє відображення в заходах 

реалізації соціальних ініціатив Президента України, діючої освітньої програми «Обдаровані діти». 

Діяльність відділу освіти Заліщицької міської ради,  дирекцій освітніх установ у 2021 році зосереджувалася на 

забезпеченні належного функціонування та інноваційного розвитку освітньої галузі, формуванні відповідної  мережі 

освітніх закладів та контингенту учнів, кадрового і матеріально-технічного забезпечення освітніх  закладів, осучасненні 

змісту освіти,  впровадженні інформаційних і комунікаційних технологій навчання,  удосконаленні форм управління 

освітою. 

Функцію навчання та розвитку дітей дошкільного віку в Заліщицькій міській територіальній громаді покладено на 

22 заклади дошкільної освіти, з них:  на 20 – у сільській місцевості та 2 – в міській. 

На території Заліщицької міської територіальної громади   проживає  1350 дітей від 0 до 6 років, 980 - від 3 до 6 

років. У закладах дошкільної освіти  виховується 639 дітей у віці  від 3 до 6 років (що становить 87,6% від загальної 

кількості від 3 до 6 р.), у тому числі в місті 260 вихованців, у сільській місцевості 379 дітей. Кількість дітей у селах, на 

жаль, зменшується. А це згодом відбивається й на мережі закладів загальної середньої освіти. 

Заклади дошкільної освіти  громади повністю забезпечені педагогічними кадрами. З дітьми працює 87 педагогів, 

які в роботі з ними дбають про організацію розвивального середовища та рівномірне балансування його складників 

(природного, предметно-ігрового, соціального) з внутрішнім життям дитини.  

  Для задоволення освітніх потреб у 2021/2022н. році в  громаді функціонує 20 закладів загальної середньої 

освіти. З них 5 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ст., Заліщицька державна гімназія, спеціалізована школа І-ІІІ ст. ім. 

О.Маковея з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін  м.Заліщики, 11 

загальноосвітніх шкіл  І-ІІ ст., 2 школи І ступеня, у яких навчається 2582  здобувачі освіти у 194 класах-комплектах. 

На території Заліщицькій ОТГ працює 22 заклади дошкільної освіти,  2 позашкільних заклади та оздоровчий 

заклад «Ромашка».  

Одна із шкіл І-ІІІст. налічує менше 100 учнів: ЗОШ І-ІІІст.с.Касперівці. 

У ЗОШ І-ІІст. менше 50 здобувачів освіти   навчається у 4 школах.  

Розглядаючи доцільність та перспективи розвитку освітньої галузі Заліщицької ОТГ, планується реорганізація 

ЗОШ І-ІІст. с.Лисичники у ЗОШ Іст.  

На виконання вимог Законів України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  стратегії розвитку освітньої 

галузі Заліщицької ОТГ розроблено та затверджено на  сесії Заліщицької міської ради  «План оптимізації закладів 

загальної середньої освіти на 2021-2024н.р.», яким передбачається поступова реорганізація малокомплектних шкіл у 

заклади нижчого рівня, для ефективного отримання більш якісних освітніх послуг. 

          Важливим моментом у роботі освітніх закладів для здобуття учнями повної загальної середньої освіти на більш 
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якісному рівні залишається кадрове забезпечення освітньої установи.  

У 2021-2022 навчальному році в закладах загальної середньої освіти  громади працює 441 вчитель (у т.ч. 91 вчитель 

початкових класів, 243 вчителі 5-11 класів,  17 директорів, 23 заступників директорів,  5 вихователів, 4 практичних 

психологи, 2 соціальні педагоги, 18 педагогів-організаторів та 12 асистентів в інклюзивних класах та 26 педагогів 

працює за сумісництвом з інших установ). Із числа педагогічних працівників громади 323 мають вищу педагогічну 

освіту,12–ступінь бакалавра, 38- із середньою спеціальною освітою, 1 -із середньою освітою. У школах працює 80 

вчителів-пенсіонерів. 161 вчитель має вищу кваліфікаційну категорію, 72 – першу категорію, 30 – другу. 

  1 учитель має педагогічне звання «Заслужений працівник освіти України», 2 – «Заслужений учитель України», 

звання «учитель-методист» - 33, «старший учитель» - 100, нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» нагороджено 8  

педагогів, «Відмінник освіти України» - 23, представлено до освітянської премії імені О. Маковея – 3 працівників.  

   Функціонує сайт відділу  освіти Заліщицької  міської ради, на якому висвітлюються новини освітянської галузі. 

Електронні сторінки регулярно оновлюються, поповнюються освітнім контентом та інформаційним ресурсом. Крім 

цього, відділ розміщує інформацію на Facebook. 

 На підставі семестрових, річних балів високого рівня за період навчання в 10-11 класах  12 здобувачів  закладів 

загальної середньої освіти  є претендентами на нагородження золотими медалями, 9 – срібними медалями. 33  здобувачі 

освіти є претендентами  на нагородження свідоцтвами про базову середню освіту з відзнакою.  

         У 2020-2021  навчальному році у Заліщицькій міській територіальній громаді проведено зовнішнє незалежне 

оцінювання. Для цього функціонувало  2 пункти тестування на базі СШ І-ІІІ ст. ім. О.Маковея та ЗОШ І-ІІІ ст.№2 

м.Заліщики.  

                   Надзвичайної уваги та турботи потребують діти з особливими освітніми потребами.   Інклюзивні класи у нашій 

громаді створено на базі ЗОШ І-ІІ ст. с.Новосілка, ЗОШ І-ІІ ст. с.Колодрібка, ЗОШ І-ІІІ ст.№2 м.Заліщики, 

спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. ім. О. С. Маковея  м. Заліщики, Синьківській ЗОШ І-ІІІ ст., ЗОШ І-ІІ ст. с.Блищанка, 

ЗОШ І-ІІІ ст.с.Торське, а також інклюзивні групи на базі ЗДО «Перлинка» м.Заліщики, ЗДО «Пізнайко» с.Добрівляни, 

ЗДО «Сонечко» с.Дзвиняч та ЗДО «Ромашка» с.Вигода. 

    Інклюзивною формою навчання охоплено 14 дітей: 3 учнів у ЗОШ І-ІІ ст. с.Новосілка, 2 учні у ЗОШ І-ІІ ст. 

с.Колодрібка, 1 учень у Синьківській ЗОШ І-ІІІ ст., 1 учениця у ЗОШ І-ІІІ ст. с.Торське,  2 учні у  спеціалізованій школі      

І-ІІІ ст. ім. О. С. Маковея м. Заліщики, 1 учень у ЗОШ І-ІІ ст. с.Блищанка, 4 учні у ЗОШ І-ІІІ ст.№2 м.Заліщики. 

Заліщицький інклюзивно-ресурсний центр створено рішенням Заліщицької районної ради №353 від 06.06.2018 

року. Для ІРЦ закуплено обладнання відповідно до наказу МОН України від 03.05.18р. №447 загальною сумою - 177,9 

тис. грн. Закуплено обладнання в сумі 8 тис. грн. 

         Приміщення обладнане пандусом  та є доступним для осіб з порушенням опорно-рухового апарату (ПОРА). 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiBhbyX39bRAhVJz7IKHf5LBwQYABAA&ohost=www.google.com.ua&cid=CAASIuRouOnGBLtIz-BrCMZvB9ht3J_XON-eOWAsh7yJBiUYyJw&sig=AOD64_26DUtpfDzHjPRHwXr99YdBZkTIVQ&q=&ved=0ahUKEwiNpbiX39bRAhUiKpoKHb_xB2sQ0QwIFg&adurl=
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                Центр надає корекційно-розвиткові послуги для близько 100 дітей з особливими освітніми потребами (ООП) 

від 2 до 18 років. Сюди входять діти із затримкою психічного розвитку(ЗПР) – 9 дітей; з порушенням опорно-рухового 

апарату (ПОРА) - 13 дітей; з порушенням зору – 6 дитини; з порушеним слухом – 8 дитина; з тяжким порушеним 

мовленням – 13 дітей; з порушенням мовленням – 32 дітей; з РАС – 1 дитина; з  інтелектуальними порушеннями – 18 

дітей. 

       З дітьми, які мають важкі порушення, корекційні заняття проводять: практичний психолог та вчитель-дефектолог. 

       За цей період було обстежено та підготовлено Висновки про комплексну оцінку  двом  дітям, для яких були відкриті 

інклюзивні класи. 

       На сьогодні  у Заліщицькій міській територіальній громаді:  

- 7 закладів загальної середньої освіти з інклюзивними класами;  

     -  13 інклюзивних класів (з них початкових 8). 

            У цілому у закладах освіти громади  навчалося в минулому навчальному році 43 дітей-інвалідів, 14 дітей-сиріт та  

дітей, позбавлених батьківського піклування, 256 дітей з багатодітних сімей, 5143 дітей, батьки яких є учасниками АТО, 

10 внутрішньо переміщених осіб. 

    Заслуговують особливої уваги здобувачі освіти - переселенці з тимчасово окупованих територій України, 

територіально-адміністративних одиниць України, у яких триває антитерористична операція. У 2021 -2022 н.р. – 11, з 

них:  1 відвідує заклад дошкільної освіти, 63 – здобувачі освіти закладів загальної середньої освіти.    

    У закладах загальної середньої освіти громади запроваджено дистанційне навчання. Глобальна мережа Інтернет є 

інтегральним засобом широкого використання дистанційного навчання.  

            У Заліщицькому районі здобувати позашкільну освіту учні мають можливість на базі Заліщицького районного 

будинку дитячої та юнацької творчості, у якому навчається  563 вихованців,  Заліщицького центру науково–технічної 

творчості, у якому здобувають позашкільну освіту 333 вихованці. Педагогічні колективи Заліщицького РБДЮТ 

(директор Боднар С.В.), ЦНТТШ (директор Кравчук Б.О.), ДОЗ «Ромашка» працюють над вихованням в учнів любові та 

інтересу до науки, техніки, розвитком умінь і навиків на заняттях гуртків.  

    Реформування шкільної освіти передбачає удосконалення організації харчування школярів, які значну частину 

часу перебувають у межах своїх освітніх закладів.  

    У  закладах загальної середньої освіти громади упродовж 2021/2022 н.р. користується гарячим харчуванням 1 

812 учнів шкіл, з них безплатним – 1127 школярів:13 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, 13  дітей, які 

навчаються в інклюзивних класах, 63 дітей учасників бойових дій, а також  1038 учнів 1-4 класів.  

   У 2020-2021 навчальному році  вартість харчування на одного учня в день становить 15 грн.,  які фінансує 

місцевий бюджет. 

http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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   Незважаючи на те, що законом не передбачено обов’язкове гаряче харчування учнів початкових класів, за 

сприяння та розуміння місцевої влади  було налагоджено харчування дітей частково за бюджетні кошти.  

    Протягом літнього періоду у громаді  функціонувало  7 таборів з денним перебуванням, де відпочинком охоплено 

300дітей.  

             Важливими для освіти України в цілому та галузі освіти нашої громади є міжнародні контакти. Варто 

відзначити, що учні гімназії та їх наставники-вчителі є постійними учасниками різноманітних міжнародних навчальних 

програм та конкурсів, організованих Посольством США, Корпусом Миру США в Україні, Інститутом Гете та ін. 

 Учні гімназії залучені до різноманітної навчальної діяльності у рамках міжнародних програм та проектів, серед 

яких: «е-Twinnig Plus».  

Важливим є забезпечення всіх здобувачів освіти  підручниками та навчальною літературою. Загальний фонд 

бібліотек складає більше 148,6 тис. примірників, з них близько 82 тис. підручників. Комплектування бібліотечних 

фондів здійснюється з різних джерел: за рахунок бюджетних коштів, шкільних і коштів спонсорів.  

 У 2021 році проходить  конкурсний відбір проектів підручників для 4, 8 класів.  

   Усі заходи, спрямовані на збереження та покращення здоров’я дитини, реалізуються через організацію освітнього 

процесу з предметів фізична культура, основи здоров’я та через організацію позакласної фізкультурно-оздоровчої та 

спортивно-масової роботи на базі закладів дошкільної, загальної середньої і позашкільних освіти громади.  

   У переважній більшості освітніх закладів створено належні умови для організації та проведення освітнього 

процесу з фізичної культури, спортивно-масової роботи. 

   Значну кількість дітей залучено до занять у спортивних секціях, гуртках, які функціонують на базі 

загальноосвітніх шкіл.    

      В освітніх закладах працює багато неординарних, творчих педагогів. Про це свідчить проведений у 2021 н. р. 

конкурс «Учитель року», результати атестації педагогів, підсумки різноманітних конкурсів професійної майстерності та 

змагань. За підсумками проведення районного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2021» присвоєно звання 

«Учитель року Заліщицького району-2021» таким учителям: 

           - Павловській Іванні Мирославівні - директору загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 м.Заліщики; 

           - Зубик Наталії Василівні - учителю української мови та літератури Заліщицької державної гімназії. 

          Використовуючи різні форми навчання за дистанційною і кредитно-модульною формами, у 2021  році при 

Тернопільському  ОКІППО  підвищили кваліфікацію 446 педагогічних працівників. 

   Яскравою була і залишається така форма роботи з обдарованими дітьми, як робота в Малій академії наук України, 

головним завданням якої є залучення інтелектуальної та творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької 

та експериментальної роботи. Вже декілька років у районі працюють при закладах загальної середньої освіти  наукові 
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товариства: «Пошук» (Заліщицька гімназія), «Інтелектуал» (спеціалізована школа І-ІІІ ст. ім. О. Маковея м. Заліщики). 

На базі цих закладів якісно функціонує філія Тернопільського обласного відділення МАН України.  

      За сприяння відділу освіти Заліщицької міської ради  і районної організації профспілки працівників освіти 

проведено свято «Веселка Дністрова», на якому підбито підсумки роботи учнівської молоді за рік.  

             Упродовж  2021 року закуплено дидактичний матеріал, комп’ютери, принтери, проектори і мультимедійні 

дошки, шкільні парти для учнів 1 класів  Нової української школи. Упродовж 2021 року вжито   заходів, направлені на 

зміцнення і збереження навчально-матеріальної бази закладів освіти: проведено дійсно якісні поточні ремонти  класних 

кімнат, навчальних кабінетів, коридорів, спортивних залів і майстерень, естетичне оформлення, підбір кольорів, 

благоустрій територій, озеленення приміщень шкіл і квітників на території закладів освіти.  

     Рівний доступ до якісної освіти здійснюється через належні умови для безпечного, регулярного і безоплатного 

перевезення учнів та педагогічних працівників. У сільській місцевості проживає та навчається 1208 учнів. 

     У 2021 році стовідсотково забезпечено організованим підвозом 117 учнів, які проживають за межею пішохідної 

доступності. З цією метою використовується 9 шкільних автобусів. 

Відділ освіти працює в напрямі оновлення та модернізації матеріально-технічної бази закладів освіти громади.  

ЗДО отримали цьогоріч нові комплекти постільної білизни (200) та покривала (40), принтери (2), дитячі ліжечка 

(20),  матраци (20), водяний насос (2), пральну машину (2),  морозильну камеру, міжкімнатні двері (2). 

Проведено поточний ремонт туалету молодшої групи ЗДО «Калинонька» м. Заліщики та поточний ремонт території 

цього ж закладу, поточний ремонт приміщень ЗДО «Перлинка» м. Заліщики. 

Для ЗЗСО, крім оснащення для НУШ, закуплено комплекти парт зі стільцями (43), протигази (10 штук), 

пневматичні гвинтівки (4 шт.), шкільні дошки (8), газонокосарки (3), водяні насоси (2), телевізор, ігрові майданчики для 

ЗОШ І-ІІ ст. с.Бедриківці та ЗОШ І ст. с. Виноградне. 

Проведено поточні ремонти конференц-залу опорної школи, внутрішніх вбиралень у ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 м. Заліщики, 

поточний ремонт тиру в ЗОШ І-ІІІ ст. с. Торське, відремонтовано сходи при вході в Синьківську ЗОШ І-ІІІ, установлено 

огорожу в ЗОШ І-ІІ ст.. С.Бедриківці ст., придбано умивальники, крани, вікна, двері. 

У рамках реалізації програми «Спроможна школа для кращих результатів» за кошти субвенції з державного 

бюджету та Заліщицької міської ради (загальна вартість - 3 млн. 440 тис. грн.) у  2021 році здійснюється реалізація 

проєкту «Капітальний ремонт приміщень спеціалізованої школи І-ІІІ ст. ім. О.Маковея м. Заліщики». 

Найменше, мабуть, отримали ЗПО. Будемо намагатися поступово оновлювати і їхню матеріально-технічну базу. 

Першочерговим завданням на сьогодні є оснащення комп’ютерною та мультимедійною технікою. 
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Відділ освіти Заліщицької міської ради в 2022 році працюватиме над виконанням таких пріоритетних завдань у 

процесі реформування Нової української школи: 

У дошкільній освіті:  
- максимальне охоплення дошкільною освітою дітей старшого дошкільного віку; 

- посилення уваги до умов утримання, навчання і виховання дітей у дошкільних навчальних закладах; 

-  забезпечення якісної підготовки дітей 5-річного віку до навчання в школі; 

- комп’ютеризація ЗДО з метою впровадження інформаційних комп’ютерних технологій в освітній процес. 

 

У загальній середній освіті: 
           - оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти, реалізація  «Плану оптимізації закладів загальної 

середньої освіти на 2021-2024роки»; 

        - забезпечення збалансованого розвитку шкільної освіти через налагодження партнерських відносин між 

учасниками освітнього процесу; 

       - формування нової школи завдяки сучасним освітнім технологіям, інноваціям, переходу до освіти за 

компетентностями; 

        - впровадження нових стандартів початкової школи відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки 

України; 

        - забезпечення умов переходу старшої школи на профільне навчання; 

         - підготовка до відкриття профільних закладів загальної середньої освіти; 

        - створення умов для рівного доступу до якісної освіти, насамперед здобувачів освіти, які проживають у 

сільській місцевості; 

        - перехід до електронного документообігу в освітніх закладах; 

        - організація гарячого харчування здобувачів освіти та дітей соціально незахищених категорій; 

            - забезпечення моніторингу якості освіти та проведення  зовнішнього незалежного тестування  випускників 

закладів загальної середньої освіти; 

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, 

формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного 

здоров’я здобувачів освіти (вихованців); 

        - встановлення сучасного обладнання у освітніх закладах І-ІІІ ступенів та забезпечення комп’ютерною технікою 

освітні заклади; 

        - забезпечення функціонування опорного закладу та сприяння розширенню мережі таких закладів. 
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У позашкільній освіті:  

- створення умов для дітей і молоді з метою доступу до якісної позашкільної освіти;  

-  розвиток мережі закладів позашкільної освіти, відкриття нових гуртків; 

- максимальне охоплення учнівської молоді позашкільною освітою та гуртковою роботою учнівської молоді; 

- забезпечення моніторингу якості позашкільної освіти; 

          - забезпечення модернізації навчальної та матеріально-технічної бази  закладів позашкільної освіти, оснащення їх 

сучасним обладнанням; 

         - розроблення навчальних посібників з питань позашкільної освіти та забезпечення ними освітніх закладів; 

         - проведення капітального ремонту будівель, споруд, комунікацій та обладнання комунальних закладів 

позашкільної освіти. 

Відділ та освітні заклади громади працюють над питаннями всебічного розвитку людини як особистості та 

найвищої цінності суспільства, здорового освітнього середовища, творчого мислення школярів, інноваційної діяльності, 

розробкою системи навчання обдарованих дітей, розвитком усіх необхідних громадянину України компетентностей. 

Бачення відділу освіти Заліщицької міської ради – в умовах реформування галузі освіти побудувати сучасну 

успішну територіальну систему освіти, яка призведе до кінцевого результату – конкурентоздатного випускника школи 

нашого району, громади, міста, села, який легко вступить до омріяного закладу вищої чи професійної освіти, а згодом 

стане висококваліфікованим працівником і будівничим нашої країни. 

Відділ освіти Заліщицької міської ради  планує свою діяльність відповідно до Стратегії розвитку освіти на 

території Заліщицької міської ради Тернопільської області на 2021-2027 роки. Стратегія має відкритий характер і може 

доповнюватися (змінюватися) в установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її виконання 

відбуватимуться зміни в законодавстві України про освіту, державній освітній політиці, в реальній соціально-

економічній ситуації в громаді, що вимагатимуть відповідного безпосереднього реагування системи освіти громади. 

Стратегія передбачає взаємодію з діючими міськими програмами з питань освіти, дитинства, молоді, культури та інші.  

Стратегія побудована за такими напрямами: 
- напрям розвитку «Новий освітній простір»; 

- напрям безпеки «Здорова дитина – здорова нація»; 

- напрям гордості «Активна громада – сильна держава». 

        Пріоритетні завдання досягнення мети Стратегії: 

1) за напрямом розвитку «Новий освітній простір»: 
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- розвиток мережі закладів дошкільної, початкової, базової та профільної середньої, позашкільної освіти для створення 

сучасного освітнього середовища, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для провадження освітньої 

діяльності з наданням якісних освітніх послуг здобувачам освіти та їх батькам; 

- запровадження в освітній процес компетентісного та особистісно-орієнтованого підходу до навчання для оволодіння 

здобувачами освіти ключовими компетентностями: спілкування державною і рідною в разі відмінності мовою, 

спілкування іноземними мовами, математична грамотність, компетентності в природничих науках і технологіях, 

інформаційно-цифрова компетентність, уміння навчатися впродовж життя, соціальні і громадянські компетентності, 

підприємливість, інноваційність та фінансова грамотність, загальнокультурна грамотність, екологічна грамотність і 

ведення здорового способу життя; 

- забезпечення належних умов для розвитку талантів і здібностей кожної дитини за принципом «не концентруємось на 

тому, що дитина не вміє, а на тому, що їй найкраще вдається»; 

- неперервний професійний розвиток педагогічних кадрів та розширення можливості вибору часу, терміну, форми і 

тематики підвищення кваліфікації та педагогічного зростання у міжкурсовий період; 

- розвиток інклюзивного середовища, інформаційного освітнього простору засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій та цифрових пристроїв, різних форм навчання, у т.ч. і з використанням дистанційних та мобільних 

технологій, електронних систем управління навчанням; 

 

2) за напрямом безпеки «Здорова дитина – здорова нація» – це забезпечення: 

- гарантій безпеки життя та здоров'я дитини, усіх учасників освітнього процесу, що неможливо без ефективного та 

безпечного освітнього середовища; 

- захищеності педагогічних і науково-педагогічних працівників, здобувачів освіти, їх батьків, у тому числі й з соціально 

незахищених чи вразливих верств населення; 

- безпечного стану інфраструктури, екології і належного рівня теплового мікроклімату, якісного харчування, доступу до 

якісної питної води тощо; 

 

3) за напрямом гордості «Активна громада – сильна держава» - це формування: 

- цінностей, необхідних для забезпечення взаємної поваги, відповідальності та толерантності; 

- гордості за власну державу, її історію, мову, культуру, науку, спорт, за власне місто, село, селище, громаду, заклад 

освіти; 

- патріотизму і бажання власними силами змінити оточуючий світ на краще, розвиток волонтерського руху серед 

здобувачів освіти. 
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Очікувані результати 

         Реалізація Стратегії сприятиме: 

- підвищенню актуальності та якості освіти в цілому; 

- подоланню територіальних відмінностей у якості дошкільної, загальної середньої освіти. 

Ці результати конкретизуватимуться у: 
- створенні механізмів сталого розвитку системи освіти на території Заліщицької міської ради Тернопільської 

області; 

- розвиненості мережі освітніх закладів усіх типів і форм власності за змістом освіти, формами її здобуття; 

безпечністю та сприятливістю умов освітнього процесу для здоров’я учасників; забезпеченні наступності і 

безперервності освіти у всіх її ланках; 

- створенні сучасного ресурсного забезпечення освітніх закладів, у тому числі матеріально-технічного, навчально-

методичного, інформаційно-комунікаційного оснащення; кадрового забезпечення; 

- забезпеченні подальшої розвитку фахового рівня педагогічних працівників за новими методиками і технологіями 

навчання, зокрема з використанням інформаційно-комунікаційних технологій; стимулювання вчителя, у т.ч. й 

матеріального, до особистого і професійного зростання та надання йому академічної свободи; 

- активному упровадженні педагогіки партнерства між здобувачем освіти, вчителем і батьками; 

- створенні комфортних соціально-психологічних умов діяльності для всіх учасників освітнього процесу, що 

ґрунтуватимуться на впровадженні в життя колективами закладів освіти ідей дитиноцентризму; 

- формуванні здорового способу життя та позитивного ставлення здобувачів освіти, педагогічних працівників, 

батьків до фізичної культури і спорту (в т.ч. шляхом поліпшення інформаційного середовища, впровадження соціальної 

реклами переваг рухової активності, організації заходів національно-патріотичного спортивного виховання; 

розвиненості мережі спортивних залів, майданчиків, споруд закладів освіти та суттєвого покращення оснащення їх 

спортивним обладнанням); 

- роботі інклюзивно-ресурсного центру та розробленні і реалізації індивідуальних програм розвитку дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти (здійснення корекційно-реабілітаційних заходів, 

психолого-педагогічного супроводу і обладнання робочих місць засобами для навчання таких дітей); 

- забезпеченні максимальної самостійності закладів освіти у виборі, а у разі необхідності розробленні й 

упровадженні власної освітньої програми відповідно до державного стандарту, можливості зміни статусу бюджетної 

установи на статус неприбуткової організації із збереженням податкових пільг і отриманням фінансової автономії; 

- забезпеченні спроможності випускників успішно продовжувати безперервну освіту протягом життя. 
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І. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ ЗАЛІЩИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  ТА 

ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН 

 

 
Режим роботи:           Початок роботи:  8.00 

     Перерва на обід:  13.00 – 14.00 

     Кінець роботи:  17.15 (п’ятниця – 16.00) 

 

 

№ 

з/п 

Посада Прізвище, 13м.’я, по 

батькові 

День прийому Місце знаходження, 

телефон 

1.  Начальник відділу освіти Заліщицької 

міської ради 

Підгребя 

Надія Михайлівна 

Понеділок, четвер 

10.00-13.00 

14.00-17.00 

2-15-15 

 

2. Заступник начальника відділу освіти 

Заліщицької міської ради 

Стратій  

Назар Ярославович 

Вівторок, четвер 

10.00-13.00 

14.00-17.00 

2-16-37 

3. Головний спеціаліст відділу освіти 

Заліщицької міської ради 

Юзьвак  

Наталія Ярославівна 

Середа, п’ятниця  

10.00-13.00 

14.00-17.00 

2-16-37 

4.  Головний спеціаліст відділу освіти 

Заліщицької міської ради 

Бурдейна  

Наталія Мирославівна 

Вівторок, п’ятниця 

10.00-13.00 

14.00-17.00 

  

2-16-37 

5. Головний спеціаліст-юрисконсульт 

відділу освіти Заліщицької міської 

ради 

Дембовська  

Катерина Ігорівна 

Середа 

10.00-13.00 

14.00-17.00 

2-17-99 
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ІІ. ЦИКЛОГРАМА ЩОМІСЯЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОБОТИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ  
 

№ 

з/п 

Заходи Відповідальні 

за проведення 

Циклограма 

проведення заходів 

1. Апаратні наради Начальник відділу 

 

Щопонеділка 

2. Засідання колегії відділу освіти Заліщицької міської 

ради 

Начальник відділу Березень,  травень, 

серпень, грудень. 

3. Наради й семінари із  керівниками закладів освіти Начальник відділу Січень, квітень, 

червень, вересень, 

листопад.  

4. Наради із працівниками централізованої бухгалтерії 

відділу освіти Заліщицької міської ради 

Начальник  відділу 

 

1 раз у квартал 

6. Організація прийому громадян з особистих питань 

начальником  і головними спеціалістами відділу 

Начальник  відділу, 

головні спеціалісти 

Відповідно до графіка 

7. Робота зі зверненнями громадян. Працівники  відділу Постійно 

8. Підготовка інформацій на виконання нормативних 

документів, розпоряджень, доручень голови міської 

ради 

Працівники   відділу Постійно 

 

ІІІ. ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННІ СЕСІЇ ЗАЛІЩИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
Про стан готовності закладів соціально-

культурної сфери до роботи в осінньо-зимовий 

період 2022/2023року та початку роботи закладів 

освіти до нового навчального року 

серпень Начальник відділу, спеціалісти відділу, завідувач групи з 

господарської діяльності відділу 
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ІV. ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА НАВЧАННЯХ ЗІ СТАРОСТАМИ СІЛ, НАЧАЛЬНИКАМИ 

ВІДДІЛІВ, ПРАЦІВНИКАМИ АПАРАТУ ТА ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 

ЗАЛІЩИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   
 

Особливості обліку дітей шкільного віку 

відповідно до Постанови КМУ від 13 вересня 

2017 року № 684 «Про затвердження Порядку 

ведення обліку дітей шкільного віку  та учнів». 

Жовтень Начальник відділу, головні спеціалісти 
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V.ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛУ ОСВІТИ ЗАЛІЩИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

 

 
№

з/п 

Тематика засідань колегії Час 

проведення 

Відповідальні за 

підготовку матеріалів 

1 1.Про особливості розподілу бюджетних асигнувань освітньої галузі 

громади на 2023 рік відповідно до доведених лімітів та дотримання 

фінансової та звітної дисципліни в закладах освіти на виконання Закону 

України «Про бухгалтерський облік». 

Березень Николин Н.В. 

 

Про впровадження та забезпечення функціонування принципів системи 

HACCP  при організації харчування здобувачів освіти закладів загальної 

середньої освіти Заліщицької територіальної громади. 

Юзьвак Н.Я., 

Салевич Л.Г. 
 

 Про дотримання відділом освіти, закладами освіти громади нормативно-

правових актів щодо реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми 

проблемами 

Бурдейна Н.М., 

Дудка О.П. 

2. Про хід колдоговірного регулювання трудових відносин в закладах 

загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти громади в умовах 

реформування освітньої галузі 

травень 
 

Прогодюк О.В., 

Підгребя Н.М. 

 Про хід виконання рішення колегії відділу освіти міської ради від              

26 травня  2021 року (протокол №2) «Про підсумки роботи з обдарованими 

дітьми – потужним ресурсом розвитку держави в 2020-2021 навчальному 

році. Затвердження кандидатур претендентів на премію голови 

Заліщицької територіальної громади». 

Стратій Н.Я. 

 Про хід виконання рішення колегії відділу освіти міської ради від 26 

травня  2021 року (протокол №2) «Про вивчення стану охорони праці, 

пожежної безпеки в закладах освіти громади». 

Ковальчук З.Є. 

3. Про стан розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти у 

2021/2022 навчальному році та перспективи розвитку територіальної 

Серпень Підгребя Н.М. 
. 
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системи щодо забезпечення якісної освіти спрямованої на реалізацію 

законодавчих і нормативних актів про освіту на 2022/2023 навчальний рік.                                                                                                                                                                                                   

 

4. Про підсумки виконання плану роботи на 2022 рік та планування 

діяльності відділу освіти Заліщипької міської ради на 2023 рік. 
 

Грудень Підгребя Н.М. 

Про вдосконалення матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів 

з метою  формування безпечних та  сприятливих умови надання освітніх 

послуг здобувачам освіти Заліщицької  громади. 

Ковальчук З.Є. 

 Про хід виконання рішення колегії відділу освіти міської ради від 24 

грудня  2021 року (протокол №4) « Про роботу із зверненнями громадян, 

які надійшли у відділ освіти за 2021 рік» та аналіз роботи зі зверненнями 

громадян протягом 2022 року. 

Дембовська К.І. 

 

 

VІ.ОРГАНІЗАЦІЙНО-ДОРАДЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ ОСВІТИ  

 
Зміст Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

Стан виконання, 

підтвердження 

Наради керівників закладів освіти громади: 

 

   

Про дотримання Закону України «Про запобігання корупції». Січень Бурдейна Н.М. 

Дембовська К.І. 

 

 

Про дотримання виконавської дисципліни з реалізації завдань, 

визначених актами Президента України, Кабінету Міністрів 

України, розпорядчими документами голови міської ради у 2022 

році. 

Січень Бурдейна Н.М. 

Дембовська К.І. 

 

Про впровадження «Програми національно-патріотичного 

виховання учнівської молоді на 2022-2025 роки» 

Січень Стратій Н.Я.  

Про розподіл бюджетних асигнувань у 2022 році. Січень  Салевич О.Г.  
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Про підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів 

освіти громади на 2022 рік. 

Квітень Стратій Н.Я.  

Про деякі питання проведення сертифікації у 2022 році. Квітень Бурдейна Н.М. 

 

 

Про підсумки проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад та 

конкурсів. 

Квітень Стратій Н.Я. 

Бурдейна Н.М. 

 

 

Про виконання заходів щодо забезпечення цивільного захисту 

населення. 

Червень Ковальчук З.Є.  

Про роботу відділу освіти із зверненнями та заявами громадян за 

І півріччя 2022 року. 

 Червень Дембовська К.І.  

Про дотримання правил ОП та БЖД учасників освітнього 

процесу.  

Червень Ковальчук З.Є.  

 Про організований початок  2022-2023 навчального року Вересень Бурдейна Н.М.  

Про результати проведення державної підсумкової атестації у 

формі зовнішнього незалежного оцінювання та нагородження 

медалями випускників 11 класів у 2021-2022 навчальному році. 

Вересень Бурдейна Н.М. 

Стратій Н.Я. 

 

Про дотримання вимог Положення про атестацію педагогічних 

працівників у 2022-2023 н.р. 

Вересень Бурдейна Н.М.  

 Про організацію освітнього процесу для дітей з особливими 

освітніми потребами. 

Вересень  Бурдейна Н.М.  

Про дотримання  вимог Постанови Кабінету Міністрів України 

від 13.09.2017 №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку 

дітей шкільного віку та учнів». 

Вересень Юзьвак Н.Я.  

Про організацію та проведення у закладах загальної середньої 

освіти ЗНО-2023.  

Листопад Стратій Н.Я.  

Про виклики при організації освітнього процесу в інклюзивних 

класах. 

Листопад Бурдейна Н.М.  
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VІІ. ТЕМАТИЧНІ (ЦІЛЬОВІ) МОНІТОРИНГИ  
 

1. Хід проведення літньої оздоровчої кампанії в 

закладах дошкільної та загальної середньої освіти 

громади. 

червень-

липень 

 Підгребя Н.М., начальник відділу,  

           Юзьвак Н.Я., головний спеціаліст 

2. Хід проведення державної підсумкової атестації 

екстернів 

травень Підгребя Н.М., начальник відділу,  

   Бурдеййна Н.М., головний спеціаліст 

 

3. Підготовка закладів освіти району до початку 

2022/2023 навчального року та роботу в осінньо-

зимовий період. 

серпень Підгребя Н.М., начальник відділу,  

        Ковальчук З.Є., завідувач ЦГГД 

4. Охоплення навчанням дітей і підлітків віком від 6 

до 18 років шкільною та дошкільною освітою і 

учнів. 

серпень-

вересень 

Підгребя Н.М., начальник відділу, 

Юзьвак Н.Я., головний спеціаліст 

5. Дотримання чинного законодавства забезпечення 

учнів ЗЗСО та вихованців ЗДО гарячим 

харчуванням 

травень Підгребя Н.М., начальник відділу, 

Юзьвак Н.Я., головний спеціаліст 

6. Організаційна діяльність дирекцій закладів освіти 

з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу 

жовтень Мазур В.Р., інженер ЦГГД  

7. Вивчення стану виконання Інструкції з ведення 

ділової документації в закладах освіти громади 

Вересень-

жовтень 

Підгребя Н.М., начальник відділу, 

Стратій Н.Я., заступник начальника відділу, 

головні спеціалісти 
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VІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВІ ЗАХОДИ  ВІДДІЛУ ОСВІТИ  

 
№  

з/п 

Зміст заходу Обґрунтування необхідності 

проведення заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

Стан 

виконання, 

підтвердження 

1

.

1

1

.

1 

Заходи з відзначення Дня 

Соборності України, річниці 

подвигу Героїв Крут 

З метою підвищення ролі 

патріотичного виховання 

здобувачів освіти закладів 

освіти громади. 

Січень Працівники 

відділу,  

освітні заклади  

 

 

1

.

2

. 

Обласний (ІІІ) етап  

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових навчальних 

дисциплін 

З метою виявлення і відбору  

обдарованих учнів   

Грудень, 

січень 

Стратій Н.Я., 

головні спеціалісти 

 

1

.

3

. 

Участь у фестивалі різдвяно-

новорічних волонтерських 

шкільних вертепів  під гаслом 

«Возвеселімся всі разом нині!» 

З метою виявлення  

талановитих хорових 

колективів 

Січень Підгребя Н.М.,  

заклади освіти 

 

.

4

. 

Участь в обласних відкритих 

змаганнях з радіоконструювання 

З метою відзначення  

найкращих з 

радіоконструювання серед 

учнівської молоді 

Січень Юзьвак Н.Я., 

Кравчук Б.О. 

 

1

.

5

. 

Конкурс «Учитель року-2022» З метою виявлення кращого 

досвіду роботи педагогічних 

працівників, відбору 

кандидатів для участі у Ш 

заключному турі 

Всеукраїнського конкурсу 

"Учитель року". 

Січень Підгребя Н.М., 

головні спеціалісти 

 

 

1

.

І етап конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 

З метою виявлення 

обдарованих учнів. 

Січень  

 

Підгребя Н.М., 

Бурдейна Н.М. 
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6

. 

Тернопільського обласного 

відділення МАН України.  

Відповідно до нормативних 

актів МОН України. 

 

  ХІІІ Міжнародний конкурс з 

української мови імені Петра 

Яцика 

 З метою виявлення і відбору  

обдарованих учнів, кращих 

знавців української мови 

Лютий Підгребя Н.М., 

Юзьвак Н.Я. 

 

 

1

.

8

. 

ХІІІ Міжнародний мовно-

літературний конкурс учнівської  

молоді імені Т.Г.Шевченка  

З метою виявлення і відбору  

обдарованої учнівської  

молоді, найкращих знавців 

української мови та 

літератури 

Лютий Підгребя Н.М., 

головні спеціалісти 

 

1

.

1

0 

Всеукраїнський  конкурс 

майстерності педагогічних 

працівників позашкільних 

навчальних закладів «Джерело 

творчості» 

З метою виявлення кращого 

досвіду роботи педагогічних 

працівників закладів 

позашкільної освіти 

Лютий Підгребя Н.М., 

Бурдейна Н.М. 

 

 

 Організація проведення онлайн 

курсів підвищення кваліфікації у 

формі тренінгу для керівників 

закладів освіти громади за 

освітньою програмою «Психолого-

методичний супровід 

управлінської діяльності керівника 

закладу освіти» із залученням 

ТОКІППО 

З метою поінформованості 

про основні компоненти 

управлінської діяльності, 

напрями самовдосконалення 

фахової майстерності 

керівників закладів освіти 

громади 

Березень  Підгребя Н.М., 

керівництво 

ТОКІППО 

 

1

.

1

2

. 

Навчання з питань охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

З метою перевірки знань з 

питань охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 

Березень Підгребя Н.М., 

Ковальчук З.Є.,  

Мазур В.Р. 

 

1

.

1

3

Конкурс творчих робіт, 

присвячений Шевченківським 

дням «Об’єднаймося ж, брати 

мої...» 

З метою  виявлення  кращих 

творів, присвячених 

Шевченківським дням 

Березень Підгребя Н.М., 

Юзьвак Н.Я. 
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. 

1

.

2

2 

Зовнішнє незалежне оцінювання 

випускників закладів загальної 

середньої освіти 

З метою виявлення рівня 

навчальних досягнень 

випускників шкіл 

Квітень Підгребя Н.М., 

Стратій Н.Я. 

 

.

3

0 

Заходи до відзначення Дня Європи 

у закладах загальної середньої 

освіти громади 

З метою розширення знань 

школярів про співдружність 

країн Європи, входження 

України у європейський 

освітній простір 

Травень Підгребя Н.М., 

головні спеціалісти 

 

1

.

3

2

. 

Заходи до відзначення свята 

Матері, Дня Перемоги та Дня 

Героїв 

З метою забезпечення 

виховання учнів у дусі 

патріотизму, формування 

національної самосвідомості 

Травень Підгребя Н.М., 

Юзьвак Н.Я. 

 

1

.

3

3 

Заходи до проведення свята 

Останнього дзвоника в закладах 

освіти 

З метою забезпечення 

організованого закінчення 

освітнього процесу 

Травень Підгребя Н.М. 

 

 

1

.

3

0

. 

Зональні змагання з 

автомодельного та авіамодельного 

спорту, картингу 

З метою підвищення рівня 

спортивно-масової роботи та 

виявлення обдарованих учнів. 

Квітень, 

травень 

Стратій Н.Я., 

Юзьвак Н.Я., 

Кравчук Б.О. 

 

1

.

3

2 

Дитячо-юнацька військово-

патріотична гра  «Сокіл» 

(«Джура») 

З метою підвищення рівня 

спортивно-масової роботи, 

виховання дітей в дусі 

патріотизму, любові до 

рідного краю, України 

Червень Підгребя Н.М., 

Стратій Н.Я. 
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1

.

3

3 

Заходи з нагоди відзначення 

Міжнародного Дня захисту дітей. 

Фестиваль «Веселка Дністрова». 

З метою забезпечення 

дозвілля і відпочинку дітей. 

Червень Підгребя Н.М., 

головні спеціалісти 

     

 

1

.

3

5 

Кубок України з картингу серед 

учнівської молоді 

З метою відзначення  

найкращих з картингу серед 

учнівської молоді 

Червень 

Липень 

Юзьвак Н.Я., 

Кравчук Б.О. 

 

1

.

3

7 

Чемпіонат району зі спортивно-

туристських походів серед 

учнівської молоді в рамках 

Чемпіонату України 

З метою виховання у дітей 

здорового способу життя 

Липень Підгребя Н.М., 

Стратій Н.Я. 

 

     

 

1

.

3

8 

Заходи до відзначення Дня 

Конституції України, Дня 

Незалежності 

З метою виховання учнів у 

дусі патріотизму, формування 

національної самосвідомості. 

Червень, 

серпень 

Підгребя Н.М., 

головні спеціалісти 

     

 

1

.

3

9

. 

Заходи до проведення свята 

Першого дзвоника у ЗЗСО 

громади 

З метою забезпечення 

організованого початку 

освітнього процесу в закладах 

освіти громади 

Вересень Підгребя Н.М. 

     

 

1

.

4

1 

Заходи до відзначення 

професійного свята Дня 

працівників освіти 

З метою привітання 

працівників освіти з 

професійним святом 

Жовтень  Підгребя Н.М., 

головні спеціалісти 

 

.

4

3 

Заходи в рамках відзначення Дня 

української писемності та мови. 

(відкриття І етапу Міжнародного 

конкурсу з української мови ім. П. 

Яцика). 

 З метою відкриття І етапу 

Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра 

Яцика 

Листопад Підгребя Н.М., 

Юзьвак Н.Я. 

 

1

.

4

Заходи до відзначення свята 

Миколая, Новорічних і Різдвяних 

свят 

З метою підвищення ролі 

національно-патріотичного і 

духовного розвитку дітей та 

Грудень, 

січень 

Підгребя Н.М., 

головні спеціалісти 
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9 підлітків шкільного віку. 

.

5

0 

Заходи до відзначення 

Міжнародного дня інвалідів та 

Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом 

З метою розширення знань 

про систему профілактики 

боротьби  зі СНІДом та 

привернення уваги до 

громадськості до потреб 

дітей-інвалідів 

Грудень Підгребя Н.М., 

    Дудка О.П. 
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ІХ. ПІДГОТОВКА ЗВІТНОЇ ТА АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 
Зміст заходу Обґрунтування необхідності 

проведення заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

Стан 

виконання, 

підтвердження 

Вивчити та проаналізувати виконання 

бюджету освітнього бюджету  

Заліщицької громади за 2021 рік 

З метою ефективного 

використання бюджетних 

коштів закладами освіти 

Лютий Николин Н.В.  

Вивчити та проаналізувати виділення 

коштів для оздоровлення дітей та 

підлітків закладів освіти громади 

З метою забезпечення 

оздоровлення дітей 

Липень Николин Н.В., 

Салевич О.Г. 

 

Підготувати розрахунок бюджетного 

запиту на 2023 рік 

Для подання в управління 

фінансів громади 

Вересень Николин Н.В., 

Салевич О.Г. 

 

Підготувати проєкт бюджету щодо 

розвитку освіти на 2023 рік 

Для подання в управління 

фінансів громади 

Жовтень Николин Н.В., 

Салевич О.Г. 

 

Підготувати показники економічного і 

соціального розвитку освіти для 

прогнозування видатків на 2023 рік 

Для подання в управління 

фінансів громади 

 Червень Николин Н.В., 

Салевич О.Г. 

 

Звіт про стан розрахунків за спожиті 

енергоносії  

 Для подання в управління 

фінансів громади 

Щомісячно Ковальчук З.Є.  

Зведена таблиця показників з праці за 

2022 рік (1-ПО (зв)) 

Лист Міністерства освіти і 

науки України   "Про план 

статистичних робіт на 2022 рік" 

Лютий Ковальчук З.Є.  

Зведений  звіт закладів позашкільної 

освіти системи МОН України 

(комунальної, державної форми 

власності) на 01.01.2022 (1-ПЗ (освіти-

зведена)).  

Лист Міністерства освіти і 

науки України  Про план 

статистичних робіт на 2022 рік" 

Лютий Юзьвак Н.Я. 

 

 

Звіт  денних закладів загальної 

середньої освіти на початок 2022-2023 

навчального року 

 Лист Міністерства освіти і 

науки України  Про план 

статистичних робіт на 2021 рік" 

Вересень Юзьвак Н.Я. 
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 (76-РВК) 

Звіт в управління освіти і науки ОДА  

щодо прогнозу потреби у фахівцях та 

робітничих кадрах у громаді 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 15.04.2013 року 

№306  «Про затвердження 

порядку формування 

державного замовлення на 

підготовку фахівців, наукових, 

науково-педагогічних та 

робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовку 

кадрів» 

До 01.12 Бурдейна Н.М.  

Звіт із заборгованості комунальних 

платежів 

Для подання в управління 

фінансів громади 

Жовтень Ковальчук З.Є  

Відомості про матеріальну базу денних 

закладів загальної середньої освіти 

системи МОН України на початок 

2022/2023 навчального року (Д-4) 

Лист Міністерства освіти і 

науки України  "Про план 

статистичних робіт на 2021 рік" 

Листопад Ковальчук З.Є.  

Відомості про групування денних 

закладів загальної середньої освіти за 

кількістю вчителів, класів і учнів та про 

наповнюваність класів учнями по 

закладах системи МОН на початок 

2022/2023 навчального року (Д-6) 

Лист Міністерства освіти і 

науки України  "Про план 

статистичних робіт на 2021 рік" 

Листопад Юзьвак Н.Я. 

 

 

Відомості про профільне навчання і 

поглиблене вивчення предметів на 

початок 2022/2023 навчального року в 

денних закладах загальної середньої 

освіти системи МОН України (Д-5) 

Лист Міністерства освіти і 

науки України  "Про план 

статистичних робіт на 2022 рік" 

Листопад Юзьвак Н.Я. 

 

 

Звіт про продовження навчання для 

здобуття повної середньої освіти 

випускниками 9-х класів закладів 

загальної середньої освіти в 2022/2023 

навчальному році (1-ЗСО) 

Лист Міністерства освіти і 

науки України  "Про план 

статистичних робіт на 2022 рік" 

Грудень Юзьвак Н.Я. 
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Вивчити  кількісний та якісний склад 

педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти громади 

З метою подачі інформацій в 

управління освіти і науки ОДА 

До 05.11 Бурдейна Н.М.  

Вивчити орієнтовну потребу в 

педагогічних працівниках у закладах 

загальної середньої освіти  на 

2022/2023 навчальний рік 

З метою подачі інформацій в 

управління освіти і науки ОДА 

До 15.05 Бурдейна Н.М.  

Звіт про чисельність і склад 

педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти (форма 83 –

РВК) 

З метою подачі інформацій в 

управління освіти і науки ОДА. 

Жовтень Бурдейна Н.М.  

Узагальнення інформації щодо 

організації харчування учнів закладів 

загальної середньої освіти 

З метою організації якісного та 

здорового харчування 

 Щоквартально Юзьвак Н.Я.  

Звіт в управління освіти і науки ОДА 

про організацію харчування дітей у 

закладах загальної середньої освіти  

громади 

 

 

 

   

 щоквартально Юзьвак Н.Я.  

Звіт до управління освіти і науки ОДА 

про роботу щодо повернення дітей і 

підлітків до навчання в закладах 

загальної середньої освіти та контролю 

за відвідуванням учнями навчальних 

занять 

Постанова Кабміну від 13 

вересня 2017 р.№ 684 «Про 

затвердження обліку дітей 

дошкільного і шкільного віку 

та учнів» 

 Щоквартально  Юзьвак Н.Я.  

Перевірка тарифікаційних списків на 

2022/2023н.р. щодо правильності 

встановлення ставок, посадових 

окладів керівним, педагогічним, 

медичним працівникам, бібліотекарям 

закладів освіти району 

Наказ Міністерства освіти і 

науки України від 15.04.1993 

№ 102 «Про затвердження 

Інструкції про порядок 

обчислення заробітної плати 

працівників освіти» 

Вересень  Підгребя Н.М. 

Николин Н.В. 

 

 

Узагальнення інформації щодо 

організації підвозу учнів до закладів 

загальної середньої освіти та у 

Державна цільова соціальна 

програма «Шкільний автобус» 

Вересень  Юзьвак Н.Я.  
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зворотному напрямку на початок 

навчального року 

Загальні відомості про оптимізацію 

закладів загальної середньої освіти 

громади 

Постанови Кабінету Міністрів 

України від 05.04.1994 №228 

«Про порядок створення, 

реорганізації і ліквідації 

навчально-виховних закладів», 

від 05.09.2012 №675-р «Про 

схвалення методичних 

рекомендацій щодо складення 

регіональних планів створення 

освітніх округів та 

модернізації мережі 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, у тому числі шкіл-

інтернатів» 

Листопад  Підгребя Н.М., 

Стратій Н.Я., 

Юзьвак Н.Я., 

Бурдейна Н.М., 

Дембовська К.І. 

 

Узагальнення інформації щодо наявної 

комп’ютерної техніки в закладах 

загальної середньої освіти  

Наказ № 637 від 29.06.2010 

року «Про проведення 

суцільної інвентаризації стану 

наявної комп'ютерної техніки в 

загальноосвітніх навчальних 

закладах I, I-II, I-III ступенів» 

Грудень Начальник відділу, 

Стратій Н.Я., 

Ковальчук З.Є. 

 

Узагальнення інформації та надання 

оперативної інформації про тимчасове 

призупинення освітнього процесу в 

закладах загальної середньої освіти 

через захворюваність учнів на COVID 

19, грип, ГРВІ та інші захворювання 

Закон України «Про 

забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя 

населення», Державні 

санітарні правила і норми 

влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних 

закладів та організації 

навчально-виховного процесу 

(ДСанПіН 5.5.2.008-01), 

постанова першого заступника 

щоденно в 

період епідемії  

Юзьвак Н.Я. 
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Головного державного 

санітарного лікаря України від 

22.09.2014 № 13 «Про 

забезпечення санітарно-

гігієнічних та 

протиепідемічних заходів 

щодо профілактики грипу і 

гострих респіраторних 

вірусних інфекцій» 

Моніторинг створення нових місць у 

закладах дошкільної освіти 

Закон України «Про дошкільну 

освіту» 

Щомісячно  Головні 

спеціалісти 

 

Моніторинг стану травматизму у 

закладах дошкільної освіти 

Закон України «Про дошкільну 

освіту» 

Щоквартально Ковальчук З.Є.  

Узагальнення та надання до 

департаменту економічного розвитку 

облдержадміністрації статистичної 

звітності за формою №1 – торги «Звіт 

про проведення закупівель товарів 

робіт і послуг за державні кошти» 

Наказ Держкомстату України 

від 26.11.2012 № 485 (зі 

змінами) 

Щоквартально Николин Н.В.  

Узагальнення інформації про 

результати декларування доходів 

працівників з числа органів місцевого 

самоврядування за 2023 рік   

Для підготовки інформації в 

Заліщицьку міську раду 

До 30.03 Бурдейна Н.М.  

Статистична звітність для управління 

освіти і науки ОДА про заклади 

дошкільної освіти  

Накази, листи МОН Щопівроку  Головні 

спеціалісти 

 

Узагальнення інформації  щодо 

реалізації Національної кампанії 

«Стоп насильству!», зміцнення 

моральності у суспільстві та 

утвердження здорового способу життя 

 

 Указ Президента України від 

15.03.2002 № 258/2002 «Про 

невідкладні додаткові заходи 

щодо зміцнення моральності у 

суспільстві та утвердження 

здорового способу життя» 

Протягом  року 

 

Стратій Н.Я.  

Узагальнення та надання оперативної Накази, листи МОН протягом року Мазур В.Р.  
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інформації про смертельні випадки з 

учнями закладів загальної середньої 

освіти під час освітнього процесу та в 

побуті 

Узагальнення та надання інформації 

про забезпечення учнів закладів 

загальної середньої освіти 

підручниками, науково-методичною та 

художньою літературою 

Закон України «Про загальну 

середню освіту», Указ 

Президента України від 

30.09.2010 № 926/2010 «Про 

заходи щодо забезпечення 

пріоритетного розвитку освіти 

в Україні») 

Протягом  року Теслюк Л.С. 

 (за згодою) 

 

Звіт  про стан правопорушень і 

злочинів серед учнів закладів загальної 

середньої освіти 

З метою подачі в Міністерство 

освіти і науки України 

Січень, 

щоквартально 

Заступник 

начальника 

відділу 

 

 

 

Х. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ 

УКРАЇНИ, РОЗПОРЯДЖЕНЬ, ДОРУЧЕНЬ ГОЛОВИ ЗАЛІЩИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, 

ХІД ЯКИХ РОЗГЛЯДАТИМЕТЬСЯ У ПОРЯДКУ КОНТРОЛЮ 

 
Зміст заходу Обґрунтування необхідності 

проведення заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

Стан 

виконання, 

підтвердження 

Указ Президента України від 

13.11.2014 року № 872/2014 «Про День 

Гідності та Свободи» 

Указ Президента України від 

13.11.2014 року № 872/2014 

«Про День Гідності та 

Свободи» 

Листопад Підгребя Н.М., 

Дембовська К.І. 

 

Указ Президента України від 

20.03.2008 року №244/2008 «Про 

додаткові заходи щодо підвищення 

якості освіти в Україні» 

Указ Президента України від 

20.03.2008 року №244/2008 

«Про додаткові заходи щодо 

підвищення якості освіти в 

Січень-липень Підгребя Н.М., 

головні 

спеціалісти 
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 Україні» 

Указ Президента України від  

15.02.2010 року №161/2010 «Про 

Конвенцію державної мовної політики» 

 

Указ Президента України від  

15.02.2010 року №161/2010  

«Про Конвенцію державної 

мовної політики» 

Щопівроку Підгребя Н.М., 

Юзьвак Н.Я., 

Дембовська К.І. 

 

Указ Президента України від 

30.09.2010 року №926/2010 «Про 

заходи щодо забезпечення 

пріоритетного розвитку освіти в 

Україні» 

 

Указ Президента України від 

30.09.2010 року №926/2010 

«Про заходи щодо забезпечення 

пріоритетного розвитку освіти в 

Україні» 

Січень-липень Підгребя Н.М., 

головні 

спеціалісти 

 

Указ Президента України  від 

14.02.1997 року № 145/1997 «Про День 

науки» 

 

Указ Президента України  від 

14.02.1997 року № 145/1997    

«Про День науки» 

Червень Стратій Н.Я.  

Указ Президента України від 

29.06.1995 року № 489/1995 «Про 

Всеукраїнський конкурс «Учитель 

року» 

Указ Президента України від 

29.06.1995 року № 489/1995 

«Про Всеукраїнський конкурс 

«Учитель року» 

Січень Підгребя Н.М., 

Бурдейна Н.М. 

 

 Указ Президента України від  09.02 

2016 року № 42/2016 «Про національну 

стратегію з оздоровчої рухової 

активності в Україні на період 2025 

року «Рухова  активність-здоровий 

спосіб життя-здорова нація» 

 Указ Президента України від  

09.02 2016 року № 42/2016 

«Про національну стратегію з 

оздоровчої рухової активності в 

Україні на період 2025 року 

«Рухова  активність-здоровий 

спосіб життя-здорова нація» 

Щоквартально Стратій Н.Я.  

Указ Президента України  від 

19.05.2011 року №588/2011 «Про 

заходи щодо розв’язання актуальних 

проблем осіб з обмеженими фізичними 

можливостями» 

 

Указ Президента України  від 

19.05.2011 року №588/2011 

«Про заходи щодо розв’язання 

актуальних проблем осіб з 

обмеженими фізичними 

можливостями» 

Щопівроку Бурдейна Н.М., 

Дембовська К.І. 

 

Указ Президента України від Указ Президента України  від Грудень Підгребя Н.М.,  
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30.09.2010 року №927/2010 «Про 

заходи щодо розвитку системи 

виявлення та підтримки обдарованих та 

талановитих дітей та молоді» 

30.09.2010 року №927/2010 

«Про заходи щодо розвитку 

системи виявлення та 

підтримки обдарованих та 

талановитих дітей та молоді» 

Липень Стратій Н.Я. 

Указ Президента України від  

12.11.2009 року № 923/2009 «Про деякі 

заходи щодо відзначення видатних 

подій національної воєнної історії» 

Указ Президента України   від  

12.11.2009 року № 923/2009 « 

Про деякі заходи щодо 

відзначення видатних подій 

національної воєнної історії» 

Щоквартально Підгребя Н.М., 

Юзьвак Н.Я. 

 

Указ Президента України від 01.06. 

2013 року № 312/2013 «Про додаткові 

заходи із забезпечення гарантій 

реалізації прав та законних інтересів 

дітей» 

Указ Президента України від 

01.06. 2013 року № 312/2013 

«Про додаткові заходи із 

забезпечення гарантій реалізації 

прав та законних інтересів 

дітей» 

Липень 

Грудень 

Дембовська К.І.  

Доручення Президента України від 

08.04.2011 року № 1-1/637 «Про  

підвищення ефективності механізмів 

забезпечення захисту прав і законних 

інтересів дітей в Україні відповідно до 

вимог Конвенції ООН про права 

дитини та Факультативних протоколів 

до неї» 

Доручення Президента України 

від 08.04.2011 року № 1-1/637 

«Про  підвищення ефективності 

механізмів забезпечення 

захисту прав і законних 

інтересів дітей в Україні 

відповідно до вимог Конвенції 

ООН про права дитини та 

Факультативних протоколів до 

неї» 

Щокварталу Дембовська К.І.  

Доручення Президента України від 

09.10.2012 року № 1-1/2764 «Щодо 

недопущення загроз життю і здоров’ю 

людей» 

Доручення Президента України 

від 09.10.2012 року  № 1-1/2764 

«Щодо недопущення загроз 

життю і здоров’ю людей» 

Щокварталу Дембовська К.І., 

Мазур В.Р. 

 

Доручення Президента України від 

29.02.2012 року № 1-1/516 «Про вжиття 

Доручення Президента України 

від 29.02.2012 року № 1-1/516 

Щокварталу Мазур В.Р.  
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заходів щодо запобігання виникнення 

пожеж, попередження травм і загибелі 

дітей  під час пожеж» 

«Про вжиття заходів щодо 

запобігання виникнення пожеж, 

попередження травм і загибелі 

дітей  під час пожеж» 

Доручення Президента України від 

23.04.2010 №1-1/749 «Щодо активізації 

роботи із забезпечення захисту прав і 

законних інтересів дітей, насамперед 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, реалізації 

їхніх прав та охорону здоров’я, освіту, 

соціальний захист та гармонійний 

розвиток» 

 

Доручення Президента України 

від 23.04.2010 №1-1/749  

«Щодо активізації роботи із 

забезпечення захисту прав і 

законних інтересів дітей, 

насамперед дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, реалізації їхніх прав 

та охорону здоров’я, освіту, 

соціальний захист та 

гармонійний розвиток» 

Грудень Дембовська К.І.  

Постанова Кабінету Міністрів України  

від 15.04.2013 року №306 «Про 

затвердження Порядку формування 

державного замовлення на підготовку 

фахівців, наукових, науково-

педагогічних та робітничих кадрів, 

підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів» 

Постанова Кабінету Міністрів 

України  від 15.04.2013року 

№306 «Про затвердження 

Порядку формування 

державного замовлення на 

підготовку фахівців, наукових, 

науково-педагогічних та 

робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовку 

кадрів» 

Вересень 

грудень 

Бурдейна Н.М.  

Постанова Кабінету Міністрів України  

від 18.03.2015 року № 196 «Деякі 

питання державного фонду 

регіонального розвитку» 

 

Постанова Кабінету Міністрів 

України  від 18.03.2015 року № 

196 «Деякі питання державного 

фонду регіонального розвитку 

 

Щоквартально Підгребя Н.М., 

Ковальчук З.Є. 
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Постанова Кабінету Міністрів України  

від 03.02.2010 року № 88 «Про 

удосконалення роботи з талановитими 

дітьми» 

Постанова Кабінету Міністрів 

України  від 03.02.2010 року № 

88 «Про удосконалення роботи 

з талановитими дітьми» 

Щоквартально Підгребя Н.М., 

Стратій Н.Я. 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 27.08.2010 року №1718-р 

«Деякі питання військово-

патріотичного виховання учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів»       

Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 

27.08.2010 року №1718-р «Деякі 

питання військово-

патріотичного виховання учнів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів»       

Щоквартально Стратій Н.Я., 

Юзьвак Н.Я. 

 

 

 

ХІ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ТА РОЗПОРЯДЧІ  

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПОСТІЙНОГО КЕРІВНИЦТВА В РОБОТІ 

 
 Конституція України 

 Кодекс законів про працю України 

 Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту» 

 Закон України «Про інноваційну діяльність» 

 Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність» 

 Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» 

 Закон України «Про охорону дитинства» 

 Закон України «Про дитяче харчування» 

 Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування» 

 Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді України» 

 Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» 

 Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» 

 Закон України «Про державне регулювання у сфері трансферу технологій» 

 Закон України «Про місцеві державні адміністрації» 
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 Закон України «Про місцеве самоврядування» 

 Закон України «Про державну службу» 

 Закон України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» 

 Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» 

 Закон України «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень» 

 Закон України «Про звернення громадян» 

 Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

 Указ Президента України від 12.09.1995 № 832/95 «Про основні напрями реформування вищої освіти в Україні» 

 Указ Президента України від 24.04.2000 № 612/2000 «Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої 

молоді» 

 Указ Президента України від 15.03.2002 № 258/2002 «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у 

суспільстві та утвердження здорового способу життя» 

 Указ Президента України від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей» 

 Указ Президента України від 02.08.2000 №945/2000 «Про гранти Президента України для обдарованої молоді» 

 Указ Президента України від 30.09.2010 № 927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки 

обдарованих та талановитих дітей та молоді» 

 Указ Президента України від 18.12.2007 № 1228/2007 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих 

умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» 

 Указ Президента України від 20.03.2008 № 244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» 

 Указ Президента України від 25.09.2008 № 857/2008 «Про забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в Україні»  

 Указ Президента України від 27.04.2009 р. № 272/2009 «Про проведення Всеукраїнської молодіжної акції “Пам’ятати. 

Відродити. Зберегти» 

 Указ Президента України від 30.09.2010 №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в 

Україні» 

 Указ Президент України від 30.09.2010 № 929/2010 «Про Державну премію України в галузі освіти»  

 Указ Президента України від 04 липня 2005 року № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування 

та розвитку освіти в Україні» 

 Указ Президента України від 12 листопада 2009 року № 923/2009 «Про деякі заходи щодо відзначення видатних подій 

національної воєнної історії» 

 Указ Президента України від 19 листопада 2009 року № 946/2009 «Про додаткові заходи щодо визнання українського 

визвольного руху ХХ століття» 
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 Указ Президента України від 30 грудня 2011 року № 1209/2011 «Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат та 

професійних свят» 

 Указ Президент України від 08.04.2011 № 410/2011 «Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки, молоді 

та спорту України» 

 Указ Президент України від 16.12.2011 № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні» 

 Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схвалена Указом Президента України від 

25.06.2013 року №344/2013. 

  Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію 

нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та 

матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» 

  Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 228 «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-

виховних закладів» 

  Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.1997 № 1153 «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у 

міністерства, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах 

виконавчої влади» 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків 

шкільного віку» 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 № 674 «Про затвердження Положення про державного інспектора з 

питань інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності» 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08. 2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної 

сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 № 1380 «Про ліцензування освітніх послуг» 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного 

оцінювання та моніторингу якості освіти» 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та 

оздоровчих закладах» 

 Постанова Верховної Ради України 16.06.2004 № 1786-IV «Про дотримання законодавства щодо розвитку науково-

технологічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні» 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.2005 № 1312 «Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього 

незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти» 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 «Про затвердження положення про дошкільний навчальний 
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заклад» 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 N 839 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста» 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 41 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми 

«Молодь України» на 2009-2015 роки»  

 Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1422 «Питання запобігання та протидії корупції в органах 

виконавчої влади» 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1338 «Про заходи щодо посилення протидії корупції» 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 № 88 «Про удосконалення роботи з талановитими дітьми» 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 №785 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку 

позашкільної освіти на період до 2014 року» 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1133 «Про затвердження переліку позашкільних 

навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують 

виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету” 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433 «Про затвердження переліку типів позашкільних 

навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад»  (зі змінами від 27 серпня 2010 року № 769) 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1336 «Про затвердження Порядку інформування громадськості про 

результати роботи у сфері протидії корупції» 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 N 776 «Про внесення зміни до Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 N 24» 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 N 777 «Про затвердження Положення про освітній округ» 

 Постанова Кабінет Міністрів України від 27.08.2010 N 779 «Деякі питання організації навчально-виховного процесу в 

загальноосвітніх навчальних закладах у зв'язку з переходом на 11-річний строк навчання» 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 N 785 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми 

розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року» 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 N 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 

надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної 

форми власності» 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 629 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми 

розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року» 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової 

http://www.mon.gov.ua/img/zstored/Application%20Data/Microsoft/Word/3%20Постанови%20КМУ/Постанови%2018%20Перелік%20закладів%20та%20заходів.doc
http://www.mon.gov.ua/img/zstored/Application%20Data/Microsoft/Word/3%20Постанови%20КМУ/Постанови%2018%20Перелік%20закладів%20та%20заходів.doc
http://www.mon.gov.ua/img/zstored/Application%20Data/Microsoft/Word/3%20Постанови%20КМУ/Постанови%2018%20Перелік%20закладів%20та%20заходів.doc
http://www.mon.gov.ua/img/zstored/Application%20Data/Microsoft/Word/3%20Постанови%20КМУ/Постанови%2017%20Перелік%20типів%20ПНЗ.doc
http://www.mon.gov.ua/img/zstored/Application%20Data/Microsoft/Word/3%20Постанови%20КМУ/Постанови%2017%20Перелік%20типів%20ПНЗ.doc
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загальної освіти» 

  Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1215 «Про внесення зміни до Порядку провадження діяльності з 

усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей» 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 886-р «Про схвалення плану заходів, спрямованих на 

задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах» 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 № 1347-р «Про внесення змін до Концепції розвитку державного 

внутрішнього фінансового контролю та затвердження плану заходів щодо її реалізації на період до 2017 року» 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1564-р «Про першочергові заходи щодо забезпечення 

розширення автономії загальноосвітніх навчальних закладів» 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 N 1721-р «Про схвалення Концепції Державної цільової 

програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року» 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1718-р від 27 серпня 2010 року «Деякі питання військово-патріотичного 

виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів» 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 року №1494-р «Про затвердження плану заходів щодо 

підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних 

екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини»  

  Доручення Кабінету Міністрів України від 26 січня 2010 року №66549/7/1-09 до листа Інституту національної пам’яті від 

14 січня 2010 року № 01/15-1 щодо реалізації Указу Президента України від 12 листопада 2009 року № 923/2009 «Про деякі 

заходи щодо відзначення видатних подій національної воєнної історії» 

 Закон України «Про архітектурну діяльність» із змінами і доповненнями. 

 Закон України «Про основи містобудування» із змінами. 

 Закон України «Про інвестиційну діяльність» із змінами і доповненнями. 

 Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» із змінами і доповненнями. 

 Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарчої діяльності». 
 


