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І.  Вступ 

Аналіз роботи управління освіти виконавчого комітету  

Мукачівської міської ради за 2013 рік та основні завдання на 2014 рік 
 

Упродовж 2013 року управлінням освіти, методичним кабінетом, 

навчальними закладами проводилась відповідна робота з виконання Законів 

України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про загальну середню освіту”, 

„Про позашкільну освіту”, „Про охорону дитинства”, „Про молодіжні та дитячі 

громадські організації”, „Про фізичну культуру і спорт”, „Про оздоровлення та 

відпочинок дітей”, „Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної 

політики”,  державних національних та регіональних програм у галузі освіти, які 

визначають основні завдання та напрями функціонування  освіти, надання якісних 

освітніх послуг, які відповідають вимогам суспільства, запитам особистості, 

потребам держави і міської територіальної громади. Управлінням освіти  

здійснювались заходи для забезпечення стабільної роботи навчальних закладів та 

створення у них належних умов для надання якісних освітніх послуг  та розвитку 

дітей від дошкільного віку до випускника. 

 Мережа навчальних закладів відповідає національному складу населення,  

демографічній ситуації та соціально-економічному розвитку міста.  

 У 2013 році за станом на 30 грудня у місті функціонувало 46 навчальних 

закладів: 10 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, один – І-ІІ ступенів, гімназія, 

ліцей, 2 спеціалізовані школи, 2 навчально-виховні комплекси, 23 дошкільні 

навчальні заклади, 5 - позашкільних та один дитячий оздоровчий комплекс 

«Мрія». Враховуючи фактичну наповнюваність класів рішеннями сесій міської 

ради у минулому році змінено тип та назву Мукачівського навчально - виховного 

комплексу „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад 

„Первоцвіт” на Мукачівський навчально - виховний комплекс „Загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад „Первоцвіт” та Мукачівської 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів на Мукачівську загальноосвітню 

школу І-ІІІ ступенів №15. А також, за рекомендацією координаційної ради з 

питань створення освітніх округів та модернізації мережі навчальних закладів, яка 

працює при міськвиконкомі,  рішенням сесії міської ради реорганізовано 

Мукачівську загальноосвітню школи І-ІІІ ступенів №16 шляхом перетворення у 

Мукачівську спеціалізовану загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №16 з 

поглибленим вивченням окремих предметів та курсів. Це дало можливість 

збільшити кількість учнів, які зможуть поглиблено вивчати окремі предмети. 

Бюджет галузі «Освіта» на 2013 рік затверджено в сумі 106 172 800 грн. Дані 

кошти спрямовано, в основному, на забезпечення фінансування захищених статей. 

За рахунок коштів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних 

трансфертів місцевим бюджетам додатково виділено 3 483 056 грн.(кошти ІІ 

кошику) на фінансування позашкільних навчальних закладів, розвиток 

фізкультури і спорту та придбання 40-ка путівок в ДОК „Мрія” для дітей 

пільгових категорій.  
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З метою підготовки до нового навчального року в закладах освіти за рахунок  

коштів з різних джерел фінансування (бюджет розвитку міста, обласний бюджет, 

спонсорська допомога, інвестиційні проекти) проведено капітальні та поточні 

ремонти класних та групових приміщень, частково ремонти санвузлів, 

спортивних, актових залів, спортивних та ігрових майданчиків, частково 

встановлено ламінат, замінено внутрішні двері, старі вікна на металопластикові. 

Завершено: 

 роботи по реконструкції системи опалення, водопостачання та каналізації 

ЗОШ № 10; 

 капітальний ремонт системи опалення ЗОШ № 14; 

 капітальний ремонт шатрового даху адміністративного корпусу 

Мукачівської, головного та двох бічних фасадів ЗОШ № 4, аварійного 

балкону ДНЗ № 12; 

 ремонт зовнішньої теплотраси Мукачівської гімназії;  

 проведено виміри контуру заземлення  будівель навчальних закладів. 

 Крім цього забезпечено навчальні заклади будівельними матеріалами для 

проведення поточних ремонтів, закуплено вогнегасники. 

  З метою належної роботи газових котелень в осінньо-зимовий період  

придбано  та замінено непридатних теплообмінників газових котлів на суму 

115 542грн., проведено повірку вузлів обліку газу (лічильники, коректора)   на 

суму 24 896 грн. 

 На виконання програми енергоефективності та енергозбереження у 2013 

році з бюджету розвитку міста виділено кошти на  реконструкцію системи 

опалення, водопостачання та каналізації ДНЗ №20 та проведення проектно-

вишукувальних робіт реконструкції системи газопостачання з доведенням до 

відповідних норм подачі газу в ЗОШ №13, ДНЗ №7, ДНЗ №8,  ДНЗ №25, ДНЗ 

№34;  капітальних ремонтів дахів корпусу початкової ланки ЗОШ №6,  СЗОШ №4 

та навчального корпусу і спортивного залу НВК „Гармонія”. 

Рішенням сесії Закарпатської обласної ради від 31 травня 2013 року з 

обласного бюджету виділено кошти в сумі 600 000 грн. на реконструкцію системи 

опалення в ЗОШ №11 та ДНЗ №8. 

 За рахунок обласної програми підвищення якості природничо-математичної 

освіти на період до 2014 року (затверджену рішенням облради від 13.12.2011 року 

№356) до початку 2013-2014 навчального року придбано 3 сучасні кабінети: для 

ЗОШ №2 та СЗОШ №4 –кабінети математики, ЗОШ №13 – кабінет біології 

загальною вартістю 339 500 грн. Таких сучасних кабінетів у загальноосвітніх 

навчальних закладах міста вже є 12. Також за рахунок обласної програми розвитку 

освіти Закарпаття ЗОШ І-ІІІ ст. №1     ім. О. С. Пушкіна придбано НКК вартістю 

71 500 грн.  

 В рамках реалізації спільного  інвестиційного проекту Закарпатської 

обласної ради з краєм Височина (Чеська Республіка) проведено заміну вікон в 

ДНЗ №9 спільними зусиллями бюджету розвитку та краю Височина  (50% на 50%)  

 За сприяння депутата обласної ради А. Балоги: 
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 всі загальноосвітні заклади забезпечені спортивним інвентарем та медичними 

аптечками для спортивного залу; 

  частково замінено вікна в ДНЗ №6;  

 забезпечено будівельними матеріалами ЗОШ №6 та ДНЗ №20, для проведення 

ремонтних робіт в групі для дітей з особливими потребами. 

 На контролі управління освіти знаходяться 7 освітянських програм, з 

об’єктивних причин фінансувалась тільки  Програма оздоровлення і відпочинку 

дітей, учнівської та студентської  молоді на 2010-2013 роки прийнята рішенням 

сесії міської ради від 25.06.2009 року №969.  

Упродовж минулого року як і в попередні роки увага управлінців, керівників 

навчальних закладів та всіх педагогічних працівників  була спрямована на 

розвиток допитливого дошкільника, зацікавленого учня та компетентного 

випускника.  

Існуюча мережа дошкільних закладів міста задовольняє потреби населення у 

здобутті дошкільної освіти.  У дошкільних закладах виховується 3964 дітей, що 

становить 78,6% від загальної кількості дітей по місту від 1 до 6 років та  99,5% - 

дітей п’ятирічного віку.  

Протягом останніх років спостерігається  тенденція збільшення кількості 

дітей за  рахунок відкриття  додаткових груп на базі діючих садочків.  

                       
 Кількість груп, вихованців 

2011 2012 2013 

Гр Вих. Гр. Вих. Гр. Вих. 

ВСЬОГО 161 3752 165 3892 167 3964 

Відсоток охоплення від 

1 до 6 років  
75 % 77 % 78,6% 

  

Показник наповнюваності дошкільних груп становить 106 дітей на 100 

місцях, при середньо обласному – 137. Але проблема  перевантаження груп 

залишається актуальною в дошкільних закладах  №6,  №11, №23, №28, №29, № 30,  

в яких на 100 місцях виховується 130 – 150 дітей. Протягом минулого року 

додатково відкрито 2 групи у ДНЗ № 17,21.  

Підвищенню якості дошкільної освіти сприяла тісна співпраця педагогів 

дошкільників з батьками, яка  спрямована на підвищення психолого-педагогічної 

культури родин. З цією метою дошкільні заклади підключено до Інтернет-мережі, 

створено сайти у кожного з них. З липня 2013 року в місті запрацювала 

уніфікована система електронної реєстрації дітей, які стоять на черзі для 

зарахування в дошкільний навчальний заклад. 

У 2013  році  управління освіти працювало над питаннями підвищення 

якості дошкільної освіти, збереження та зміцнення фізичного, психічного і 

духовного здоров’я дітей, виявлення і підтримка талановитих та обдарованих 

дітей, розкриття творчого потенціалу вихователів. Було організовано ряд міських 

заходів за участю дітей. Це:  
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- святкування Європейського тижня мобільності, під час якого організовано 

міні-велопробіг, конкурс дитячого малюнку на асфальті «Велосипед у моєму 

житті», козацькі розваги «Веселі старти»; 

- відзначення  Всеукраїнського  Дня  дошкілля ; 

- проведення міської  інтелектуальної олімпіади  серед старших дошкільників; 

- Всеукраїнський фестиваль дитячої творчості «Сузір’я талановитих 

дошкільнят» на якому хореографічний колектив «Веселка»  ДНЗ №5 здобув 

перемогу  на ІІ (обласному) турі Фестивалю; 

- святкування Днів міста під час якого організовано міський конкурс дитячого  

малюнку на асфальті «Подарунок рідному місту», гала-концерт за участю 

художніх колективів ДНЗ; 

- День захисту дітей під час якого проведено ХІУ Малі олімпійські ігри. 

  Вихованці ДНЗ прийняли активну участь у Міжнародному фестивалі 

дитячої творчості «Світ навколо нас» (м.Пряшів, Словаччина). 

    Також заслуговує на увагу робота з педагогічними кадрами. Працює  

«Школа молодого спеціаліста»; проведено  інструктивно-методичні наради,  

семінари для керівників, вихователів-методистів, вихователів; конкурси 

професійної майстерності: «Шукаємо молоді педагогічні таланти» та «Вихователь 

року»,   Переможцем І етапу (міського) визначено вихователя ДНЗ № 34 Гулей 

Галину Вікторівну, яка гідно виступила   на обласному етапі  і стала його 

лауреатом. 

        Минулий рік був особливим для початкової школи, а також для учнів п’ятих 

класів. Це вивчення іноземної мови з першого класу, впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій, а саме викладання предмету “Сходинки до 

інформатики” –  з другого, вивчення двох іноземних мов та інформатики з п’ятого 

класу. При цьому особистість учителя, його фаховий рівень, оволодіння ІКТ, 

уміння використовувати новації сучасного світу для реалізації конкретних 

навчальних завдань є найважливішим чинником на шляху до якісної освіти. З 

метою підвищення фахового рівня вчителів, формування в них інформаційних 

компетентностей управлінням освіти та методичним кабінетом проведено ряд 

заходів: інструктивно-методичні наради для керівників навчальних закладів, 

учителів початкових класів, іноземної мови та інформатики, засідання методичних 

об’єднань,  практичні семінари, на яких проаналізовано особливості організації 

навчально-виховного процесу за новими програмами та підручниками, вікові та 

фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку, психолого-педагогічні 

засади викладання інформатики та методика вивчення основних тем шкільного 

курсу “Сходинки до інформатики” в початковій школі, технологія та особливості 

роботи з електронним забезпеченням предмету “Сходинки до інформатики”, 

особливості вивчення іноземної мови за новим державним стандартом (2 клас ). 

  З метою підготовки педагогічних працівників до впровадження нового 

Державного стандарту базової загальної середньої освіти проведено навчально-

методичні семінари, семінари-практикуми, “круглі столи” по ознайомленню з 

особливостями змісту нового стандарту та методикою викладання предметів у     

5-их класах за новими програмами. 
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Одним із пріоритетних напрямків у роботі управління освіти, методичного 

кабінету, загальноосвітніх навчальних закладів міста - є  робота з обдарованими 

учнями. Учні шкіл міста є активними учасниками олімпіад різних рівнів, 

конкурсів, фестивалів.  

Всього на ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 

здобуто 79 дипломів, що становить 15% від загальної кількості дипломів, кількість 

дипломів  І ступеня  збільшилась з  20,4 % до 26,6 %. 

 
 2008-2009 

н.р. 

2009-2010 

н.р. 

2010-2011 

н.р.  

2011-2012 

н.р. 

2012-2013 

н.р. 

Дипломи  І  ступеня 12 5 13 19 21 

Дипломи  П  ступеня 31 20 17 25 17 

Дипломи Ш ступеня 50 36 21 49 41 

                      Всього 93 61 51 93 79 

 

Рейтинг  виступу   команд   кожної   школи у 2012 – 2013 н. р.: 
 

Навчальний заклад 

Кількість 

дипломів   

І  ступеня 

/20 балів/ 

Кількість 

дипломів  

П  ступеня 

/15  балів/ 

Кількість 

дипломів 

Ш 

ступеня 

/10 балів/ 

Кіль- 

кість 

учасн

иків 

Всього 

пере 

можців 

 

Рейтинг 

 

Місце 

ЗОШ  №  1 5 2 8 30 15 210 І 

ЗОШ  №  2 2 1 1 17 4 65  

ЗОШ  №  3 0 1 0 12 1 15  

СЗОШ  №  4 0 3 2 11 5 65  

НВК «Гармонія» 3 4 4 14 11 160 ІІ 

ЗОШ  №  6 2 1 2 10 5 75  

ЗОШ  №  7 0 0 1 3 1 10  

НВК “Первоцвіт” 0 0 0 0 0 0  

ЗОШ  №  10 0 0 0 4 0 0  

ЗОШ  №  11 2 0 6 19 8 100 V 

ЗОШ  №  13 0 0 1 6 1 10  

ЗОШ  №  16 2 1 1 12 4 65  

ЗОШ  №  20 1 0 3 15 4 50  

Гімназія 2 3 2 18 7 105 IV 

Ліцей 1 1 9 20 11 125 ІІІ 

Школа-інтернат 0 0 0 0 0 0  

Угорсько-мовний 

ліцей 1 0 1 

4 

2 30  

Всього 21 17 41 195 79   

 

На ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад добре зарекомендували себе 

навчальні заклади: 

-ЗОШ  № 1 ім. О .С. Пушкіна (15 призових місць з 9 предметів, рейтинг – 210); 

- НВК “Гармонія” (11 призових місць з 6 предметів, рейтинг – 160); 

- Ліцей (11 призових місць з 7 предметів, рейтинг – 125). 
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        Це свідчить про ефективну роботу з обдарованими дітьми та відповідального 

ставлення при підготовці учнів до участі в ІІІ етапі олімпіад з базових дисциплін.  

Всі три навчальні заклади міста входять в десятку найкращих навчальних закладів 

міста. 

Значно покращилась результативність виступу на ІІІ етапі олімпіад команд 

учнів НВК “Гармонія”, яка піднялась з восьмого місця на друге та СЗОШ № 4. 

Погіршилась результати виступу команд гімназії, ЗОШ № 3 та ЗОШ № 6.   

У 2012-2013 н. р. четверо учнів стали призерами ІV етапу  Всеукраїнських 

олімпіад, що становить 12, 9 % від загальної кількості призерів області. Це: Поніна 

Соломія (ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 ім.О.С.Пушкіна), Зубака Беата (НВК 

“Гармонія”), Бубряк Артур (ЗОШ № 16), Гуняді Михайло (ЗОШ № 16). 

Учні шкіл міста беруть активну участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук Закарпаття. У 

цьому навчальному році у ІІ етапі приймало участь  32 учнів, 22 з них стало 

призерами.  У порівнянні з минулим навчальним роком кількість призерів зросла 

на один, при цьому  кількість дипломів першого ступеня збільшилась з 14 % до 

27%.  

Активними учасниками Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук є учні ЗОШ № 1, 4, 6, 20 та 

ліцею. Всі учасники конкурсу-захисту загальноосвітніх шкіл № 1, 2, 13, 16, НВК 

“Первоцвіт” та “Гармонія” стали призерами обласного етапу, а кількість учнів-

призерів ІІ етапу ліцею є найбільшою.                                                                               

Щорічно призерів конкурсу-захисту МАН готують вчителі: 

Паланейчик Ірина Вікторівна, Роман Галина Іванівна  (ЗОШ № 1);   Чечур 

Валентина Олександрівна. (ЗОШ № 2); Дербаль Вікторія Іванівна (СЗОШ № 4); 

Фенцик Магдалина Іванівна  (ЗОШ № 6); Рогальська Тетяна Володимирівна (ЗОШ 

№ 13); Сабов Єва Михайлівна  (ЗОШ № 16); Галамба Галина Федорівна.,Чир Н.В., 

Тонкошкурова Л.І. (ЗОШ № 20); Чечур М.М., Кінаш О.В., Турянчик Л.А., Гурзан 

О.О. (ліцей); Єрахтіна О.В. (НВК “Первоцвіт”).   

Переможцем Ш етапу конкурсу став учень ЗОШ № 20 Катц Андрій, який 

здобув диплом ІІІ ступеня. 

 З метою матеріального заохочення та підтримки обдарованих учнів,  згідно 

з рішенням сесії міської ради від 26 вересня 2013 року №933  10 учнів 

загальноосвітніх шкіл, які досягли високих результатів на Всеукраїнських 

предметних олімпіадах, конкурсах  отримують стипендію міської ради в розмірі 

100 гривень щомісяця.   

Збільшено й грошові премії вчителям. У 2013 році відповідно до рішення 

сесії міської ради від 29 листопада 2012 року № 669  премією «За ініціативу, 

творчість і педагогічний пошук» щорічною премією в розмірі 3000 гр. відзначено 

10 педагогічних працівників, за високі досягнення у галузі дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної освіти. 

Ефективним засобом створення умов для рівного доступу до якісної вищої 

освіти є   результати зовнішнього незалежного оцінювання. 
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У 2013 році у зовнішньому незалежному оцінюванні  взяли участь 482 

випускники загальноосвітніх  закладів  місту, що  становить 94% ( по Україні – 

90,4%). 

Найбільша кількість випускників зареєструвалась на тестування з 

української мови, історії України, математики, англійської мови. Саме з цих 

предметів подаємо детальний якісний і кількісний аналіз. Розпочнемо із загальних 

показників. 

За інформацією Українського центру оцінювання якості освіти тільки у  

гімназії та НВК „Гармонія”, всі без винятку випускники отримали більше ніж 124 

бали;  найбільше випускників, які отримали високі бали , а саме від 183,5 до 200  у 

навчальних закладах:   ліцеї (22.1%), школах№20 (19.4%), 1 (16.6%), 13 (16.3%) 

НВК „Гармонія” (15.8%) . Жоден випускник школи №7 не набрав більше ніж 

183,5 бала. 

Результати від 183.5 до 200
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7,80%

6,70%
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1,80%1,25%0,90% 0

22,10%

19,40%
16,60%

16,30%
15,80%

М
ук

ачі
вс

ьк
ий

 л
іц

ей
 

 З
О
Ш

 І-
ІІІ

 с
т 
№

 2
0 

 З
О
Ш

 І-
ІІІ

 с
т 
№

 1

 З
О
Ш

 І-
ІІІ

 с
т 
№

 1
3 

 Н
ВК "Г

арм
он

ія
" 

 З
О
Ш

 І-
ІІІ

 с
т 
№

 2
 

 З
О
Ш

 І-
ІІІ

 с
т 
№

 1
1 

 З
О
Ш

 І-
ІІІ

 с
т 
№

 6
 

 З
О
Ш

 І-
ІІІ

 с
т 
№

 1
0 

 гі
мназ

ія
 

ЗО
Ш

 І-
ІІІ
 с

т 
№

 3
 

 л
іц
ей 

ім
ен

і С
вят

ог
о 

Іш
тв

ана
 

 З
О
Ш

 І-
ІІІ

 с
т 
№

 1
6 

С
ЗО

Ш
 І-

І ІІ
 с
т 
№

 4

 л
іц
ей 

з 
пвф

п

ЗО
Ш

 І-
ІІІ
 с

т 
№

 7
 

 
Найбільше випускників, які не набрали необхідного мінімуму, тобто 124 

бали в ліцеї імені Святого Іштвана,  ліцеї з ПФВП, загальноосвітніх школах №10, 

2, 13. 

Результати до 124 балів
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Із 42 випускників нагороджених медалями тільки 11 (27,5%) підтвердили 

свої навчальні досягнення, тобто набрали з усіх предметів більше ніж 181 бал, що 

відповідає високому рівню знань учнів  тобто 10-12 балів. Не набрали з усіх 

предметів 181 балу – 5 медалістів (12,5%). 9 випускників-медалістів отримали 
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оцінку з одного предмету меншу ніж 181 бал, 6 – з двох предмету меншу ніж 181 

бал. А один випускник  набрав 136 балів, що є низьким рівнем для медаліста.  

Управлінням освіти запроваджено системну організаційно-методичну, 

консультативно-роз’яснювальну роботу серед керівників навчальних закладів, 

педагогічних працівників, громадськості, батьків щодо забезпечення права дітей з 

особливими потребами на освіту.  

Згідно із заявами батьків та висновками ПМПК для 9 дітей з особливими 

потребами у 2013 році управлінням освіти відкрито 6 інклюзивних класів у п’яти 

загальноосвітніх школах (ЗОШ №1, 7, 10, 15, 20). Для організації навчально-

виховного процесу у цих класах введено посади вихователів(асистентів вчителя). 

Указом Президента України 2013 рік оголошено Роком дитячої творчості, 

що передбачає створення умов для їх творчого, інтелектуального, духовного та 

фізичного розвитку, виявлення і підтримки талановитих та обдарованих дітей, 

організації змістовного дозвілля, вдосконалення виховної роботи та розбудови 

системи позашкільної освіти. 

 У 2013 р. позашкільною освітою  охоплено 3608 дітей, що становить 36,3% 

від загальної кількості дітей. У 37 гуртках ЕНЦ займалося 712 дітей; в 34 гуртках 

СЮТ – 628 дітей; в 43 гуртках ЦТКЕС – 758 дітей; в 72 групах (22 гуртках) 

Будинку школярів – 1137 дітей; в 33 відділенях СОК ДЮСШ – 373 дітей. 

Протягом літа 2013 року в ДОК «Мрія» відпочило 213 дітей. 

Результативність діяльності педагогів всіх позашкільних навчальних закладів  

відзначена грамотами та дипломами, здобутими їх вихованцями на конкурсах та 

змаганнях різних рівнів. 

Високий рівень творчості та індивідуальної майстерності традиційно 

демонструють вихованці Будинку школярів, які у 2013 р. отримали 8 дипломів 

міжнародного, 16 – всеукраїнського, 16 – обласного рівнів та завоювали 36 

призових місць на міських творчих конкурсах художньо-естетичного 

спрямування. 

     Гуртки Центру туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту стали 

переможцями та нагороджені грамотами за активну участь у обласних етапах 

Всеукраїнських історико-краєзнавчих експедицій учнівської молоді «Моя 

Батьківщина – Україна», «Історія міст та сіл України». 

     Вихованці Станції юних техніків стали призерами обласних етапів 

Всеукраїнських змагань з авіамодельного спорту (найпростіші, кордові моделі, 

«повітряний бій»), з радіоелектронного конструювання, виставок-конкурсів робіт 

учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання, науково-

технічної творчості учнівської молоді, паперопластики та орігамі тощо.  

Гуртківці та педагоги Мукачівського еколого - натуралістичного центру 

учнівської молоді стали переможцями обласного та Всеукраїнського етапів 

конкурсу–огляду навчально-дослідних земельних ділянок, обласних виставок-

конкурсів фітодизайнерської майстерності «Зимові фантазії», декоративно-

ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край», обласного зльоту 

юних натуралістів «Золотий нарцис», Всеукраїнського конкурсу науково-

освітнього проекту «Оптимізація озеленення територій навчальний закладів» тощо 



 11 

Заслуговують на увагу досягнення юних спортсменів Спортивно-оздоровчого 

комплексу Дитяча юнацька спортивна школа, які у 2012-2013 році стали 

учасниками та призерами Чемпіонатів України з пауерліфтингу серед учнів 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл у триборстві, в жимі лежачи, Чемпіонатів 

Закарпатської області  з легкої атлетики, з легкоатлетичного кросу, Першостей 

Закарпатської області серед ДЮСШ, Різдвяного Кубку Закарпатської області 

(фінал) тощо. Заслуговує на увагу управлінська діяльність, ведення ділової 

документації, системна робота гуртків, навчально-методичне забезпечення 

Будинку школярів;  змістовне оформлення території, забезпеченні якісного 

догляду та збереженні наявної бази  Мукачівському еколого-натуралістичному 

центрі учнівської молоді про що відмічено комісією департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту Закарпатської облдержадміністрації,  у рішенні колегії від 20 

червня 2013 р. Цим же рішенням вказано низький  рівень організації навчально-

виховного процесу, стану управлінської діяльності та незадовільний стан 

матеріально-технічної бази  Станції юних техніків. У зв’язку з цим управлінням 

освіти видано наказ , яким затверджено заходи щодо усунення виявлених 

порушень. 

Приємно відзначити, що за результатами участі ЦТКЕС та ЕНЦУМ у І 

(обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів позашкільних навчальних 

закладів веб-сайт Центру туризму, краєзнавства та екскурсій зайняв І місце. А 

директора ЦТКЕС Шкрібу В.М. визнано переможцем ІІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних 

закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка-2013».   

Розвиток здібностей дітей здійснюється  в гуртках, секціях,  творчих 

об’єднаннях та дитячих громадських організаціях, які організовані 

загальноосвітніми навчальними закладами. У 2012-2013 р. у ЗОШ працювало 82 

гуртки, в яких займалися 1367 учнів, що становить 14,4% від загальної кількості 

дітей.  

Яскравим прикладом дитячого творчого об’єднання, діяльність якого 

спрямована на пошук та розвиток юних літераторів та журналістів, митців сцени 

та пензля, фото-та відеоаматорів, є міська громадська організація Мала академія 

літератури та журналістики (МАЛіЖ) при ЗОШ №6 У цьому напрямку працює і 

літературна студія «Джерельце» у ЗОШ №2 ім. Т.Г. Шевченко. Проводячи 

різноманітні освітні та культурно-мистецькі заходи за участю видатних митців, 

літераторів Закарпаття, педагоги створюють відповідні умови для творчого, 

інтелектуального, духовного розвитку підростаючого покоління, виховання 

поваги до національних цінностей та культурної спадщини українського народу, 

любові до рідної землі.  

 У травні 2013 року  проведено Тиждень екологічного виховання «Мукачево 

- наш  дім, ти – господар у нім» у  рамках якого в  навчальних закладах 

організовано екологічні уроки «Майбутнє міста – в наших руках» за участю 

міського голови З.Ленд’єла, представників  міськвиконкому, депутатів обласної та 

міської рад, виховні години, науково-практичну учнівську конференцію на тему: 



 12 

«Думати глобально – діяти локально», конкурс творчих робіт учнів «Ми за чисте 

довкілля» та ряд інших заходів.  

          Пошуку і підтримці талановитої та обдарованої молоді, розкриттю  

інтелектуальних, творчих та фізичних здібностей дітей сприяють і загальноміські 

масові заходи, що проводяться навчальними закладами.  

Традиційно  в місті  проводяться фестиваль-конкурс шкільних команд КВН, 

конкурс військово-патріотичної пісні «Сурми звитяги»; фестивалі естрадного 

мистецтва «Різдвяна зірочка», «Ми таланти твої, Закарпаття»; фестиваль 

колядницьких колективів «Вертеп»; пізнавально-розважальні вікторини; виставки-

конкурси декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край», 

«Воскресни, Писанко!», виставку-конкурс фітодизайнерської майстерності 

«Ялинкова прикраса»; фестиваль-конкурс загонів Юних інспекторів руху; 

змагання–конкурс Юних рятувальників-пожежників; туристичну спартакіаду; 

міський конкур «Чарівний ліхтарик», благодійні акції «Рука в руці» та «Поділися 

улюбленою іграшкою» до Дня Святого Мартина; конкурс творчих робіт учнів 

«Ми за чисте довкілля» та ряд інших заходів.  

У минулому році юні мукачівці продемонстрували високу активність та 

результативність участі і у різноманітних обласних та Всеукраїнських конкурсах і 

змаганнях: 

- команда «Барсові діти» (ЗОШ №16) стала переможцем Х обласного збору-

змагання та виборола перемогу на окремих етапах Всеукраїнських зборів-

змагань «Школа безпеки»; 

- команда школи-інтернату виборола І місце у обласному етапі Всеукраїнської 

військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця»; 

- справжній мистецький хист, творчу майстерність виявили вихованці 

МАЛіЖ  на Х ювілейному Міжнародному фестивалі «Рекітське сузір’я-

2013» та завоювали в різних конкурсних номінаціях гран-прі, три дипломи 

першого ступеня, 2 – другого та 6 - третього ступеня; 

- команда «В контакті» ЗОШ №20 нагороджена грамотами у номінації 

«Літературно-музична-спортивна композиція» та за ІІІ місце в номінації 

«Конкурс фотографій і художніх робіт» у обласному етапі VІ-го 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я»; 

- учні загальноосвітніх навчальних закладів прийняли участь у творчому 

конкурсі «Пишемо про Закарпаття разом», обласному конкурсі 

екскурсоводів музеїв навчальних закладів (ЗОШ №6), обласному етапі 

змагань загонів ЮІР (школа-інтернат),  Міжнародному конкурсі шкільних 

медіа (ЗОШ №2, Мукачівська гімназія), Всеукраїнському конкурсі 

«Моральний вчинок» (ЗОШ №7); 

- вихованці Будинку школярів та учні ЗОШ стали переможцями обласного 

етапу фестивалю – конкурсу дитячої та юнацької творчості «Ми таланти 

твої, Закарпаття!»   

Діяльність позашкільних навчальних закладів і надалі здійснюватиметься з 

урахуванням завдання, визначеного соціальними ініціативами Президента 
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України, а саме створення умов для охоплення позашкільною освітою не менше 

70 відсотків дітей шкільного віку.  

Питання надання якісних освітніх послуг навчальними закладами, зміцнення їх 

матеріально-технічної та навчальної бази, методичний супровід та кадрове 

забезпечення навчально-виховного процесу  знаходяться на постійному контролі 

управління освіти. 

Протягом минулого року управлінням освіти, методичним кабінетом 

вивчено питання організації харчування учнів загальноосвітніх закладів та 

вихованців ДНЗ, виконання адміністраціями шкіл Інструкції з обліку дітей та 

підлітків шкільного та дошкільного віку, роботу логопедичного кабінету, 

дотримання вимог Положення про золоту та срібну медалі,  стан травматизму 

учасників навчально-виховного процесу, створення безпечних умов праці та 

навчання учнів  в навчальних закладах; проведено ряд планових тематичних 

перевірок з питань організації навчально-виховного процесу, зрізові контрольні 

роботи з  фізкультури  у 8-их класах, математики в 9-х,  з інформатики в 11-х 

класах; всесвітньої історії  в 10-их класах. В окремих школах вивчено стан 

викладання всесвітньої історії  (ЗОШ №4,13,16) української мови та математики у 

початкових класах (ЗОШ №1,7,10); стан готовності навчальних закладів до 

впровадження нових стандартів початкової освіти; стан викладання української 

мови та літератури (ЗОШ №10,11, СЗОШ №16)  тощо. 

Результати всіх перевірок узагальнені довідками та наказами управління 

освіти, обговорені на колегії, засіданнях ради методичного кабінету, нарадах 

директорів, заступників директорів та доведені до відома педагогічних колективів. 

 З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів Укра-

їни в галузі освіти, проголошених Президентом України нових соціальних 

ініціатив "Діти – майбутнє України", створення умов для забезпечення якісної 

освіти, удосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх 

громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві 

освітою Мукачева визначено наступні завдання щодо діяльності у 2014  році: 

– продовжити роботу над реалізацією завдань, визначених Указом Президента 

України від 25 червня 2013 року № 344/2013 „Про Національну стратегію 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року” та відповідної стратегії 

розвитку  міста складовою частиною якої стане стратегія розвитку освіти міста; 

–  створити умови для рівного доступу до освіти (дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної), надання якісних освітніх послуг у кожному навчальному 

закладі; 

– забезпечити здійснення державного контролю за діяльністю навчальних 

закладів та виконання заходів щодо усунення недоліків, виявлених Державною 

інспекцією навчальних закладів України, яка з 5 до 13 листопада 2013 року 

вивчала питання діяльності департаменту, місцевих органів управління освітою, 

загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів Закарпатської 

області;  
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- забезпечити програмно-цільовий підхід у здійсненні заходів із покращення 

матеріально-технічної бази навчальних закладів та спортивних споруд, 

оснащення їх сучасним обладнанням, інвентарем і меблями. 

   

Дошкільна освіта: 

- продовжити роботу із реалізації міської Програми розвитку дошкільної освіти  

на період до 2017 року, затвердженої рішенням сесії міської ради від 27 жовтня 

2011 року №331; 

- забезпечити не менше 85 відсотків охоплення дітей дошкільною освітою 

шляхом відкриття додаткових груп при діючих ДНЗ; 

- розробити заходи із розширення мережі дошкільних навчальних закладів 

різних типів і форм власності відповідно до потреб населення;  

- визнати пріоритетність дошкільної ланки в єдиній національній системі 

неперервної освіти, забезпечивши  своєчасне становлення і повноцінний 

розвиток життєво компетентної творчої особистості з раннього дитинства;  

- залучати висококваліфікованих педагогічних працівників із відповідною 

освітою на посади керівників дошкільних навчальних закладів. 

  

Загальна середня освіта: 

 продовжити роботу із реалізації міської Програми розвитку освіти 

м. Мукачева на 2013 – 2022 роки, затвердженої рішенням сесії міської ради від 

27 грудня 2012 року №718; 

 продовжити роботу з оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних  

закладів, ураховуючи демографічні, соціально-економічні перспективи розвитку 

міста та потреби громадян; 

 сприяти  якісному  проведенню  державної  підсумкової  атестації  та  

зовнішнього  незалежного  оцінювання випускників  шкіл; 

 здійснити  вивчення надання  якісних  освітніх   з  метою  визначення  рівня  

навчальних  досягнень учнів  з  правознавства (10 кл.), світової літератури (8 кл.), 

географії (9 кл.), біології (11 кл.); 

 створити умови для розвитку творчої, інтелектуально й духовно багатої, 

національно свідомої та фізично досконалої,  компетентної  особистості;  

забезпечити  умови для впровадження профільного навчання  старшокласників; 

 узяти участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах із навчальних 

предметів, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт, турнірах, Інтернет-

олімпіадах,   конкурсах учнівської творчості тощо; 

 вивчити можливість переведення ЗОШ І-ІІ ступенів №14 на навчання в одну 

зміну; 

 продовжити роботу із упровадження Державного стандарту початкової 

загальної освіти, забезпечивши вивчення іноземної мови з 1 класу в усіх 

загальноосвітніх навчальних закладах, упровадження інформаційно-

комунікаційних технологій в освітній процес початкових класів загальноосвітніх 
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навчальних закладів, що буде реалізуватися у 2 – 4 класах через предмет 

„Сходинки до інформатики”; 

- забезпечити системний психолого-педагогічний та науково-методичний 

супровід навчально-виховного процесу; 

 створити умови для навчання дітей з особливими потребами (відкриття 

інклюзивних класів, підготовка вчителів та вихователів до роботи в умовах 

інклюзивної освіти); 

- ужити заходів для поповнення навчально-методичного оснащення та зміцнення 

матеріально-технічної бази навчальних закладів, використання ІКТ для 

створення єдиного освітнього інформаційного простору. 

 

 Позашкільна освіта: 

 продовжити роботу із реалізації міської Програми розвитку позашкільної 

освіти на період до 2014 року, затвердженої рішенням сесії міської ради від 24 

лютого 2011 року №112;  

 на виконання доручення Президента України від 27 березня 2013 року № 1-

1/711 щодо створення умов для охоплення  різними  формами  позашкільної  

освіти  не  менше  70  відсотків  дітей  відповідного  шкільного  віку продовжити 

роботу із розширення мережі гуртків позашкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладів відповідно до особистісних потреб дітей;  

-     створити   умови   для   охоплення   різними   формами   позашкільної  освіти  

дітей  відповідного  шкільного  віку у загальноосвітніх навчальних закладах, 

мистецьких навчальних закладах та закладах спортивного профілю; 

-   упроваджувати інноваційні педагогічні технології у навчально-виховний 

процес, урізноманітнювати напрями позашкільної освіти, удосконалювати її 

організаційні форми, методи і засоби, спрямовані на творчий розвиток 

особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді; 

-   забезпечити  належну  навчально-методичну та матеріально-технічну базу 

позашкільних навчальних закладів; 

 залучати висококваліфікованих педагогічних працівників із відповідною 

освітою на посади керівників гуртків позашкільних навчальних закладів. 

-  сприяти налагодженню співпраці з дитячими та молодіжними громадськими 

організаціями з питань громадянського виховання; творчого, інтелектуального, 

духовного та фізичного розвитку дітей і молоді; забезпечення їх культурних 

потреб і змістовного дозвілля. 

             Враховуючи, що відповідно до плану роботи Державної інспекції 

навчальних закладів України на ІV квартал 2013 року та на підставі наказу від 

25.10.2013 №01-13/295 в період з 5 до 13 листопада 2013 року вивчено питання 

діяльності департаменту та місцевих органів управління освітою Закарпатської 

області (м. Мукачево, м.Ужгород, Мукачівський, Тячівський та Рахівський 

райони) щодо стану розвитку загальної середньої освіти, виконання місцевими 

органами управління освітою, загальноосвітніми і професійно-технічними 

навчальними закладами вимог законодавства про загальну середню освіту та 
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роботи місцевих органів управління освітою щодо забезпечення державного 

контролю за діяльністю підпорядкованих навчальних закладів у 2014 році роботу 

управління освіти та навчальних закладів буде спрямовано на усунення недоліків, 

виявлених Державною інспекцією навчальних закладів України. 

       Заплановані заходи будуть спрямовані на реалізацію основної мети – 

забезпечення рівних прав громадян на освіту, соціальний захист дітей 

дошкільного та шкільного віку, педагогічних та інших працівників закладів  

освіти. Управління освіти  реалізовуватиме виконання плану через системний 

аналіз та вивчення стану справ у підпорядкованих закладах,  надання методичної, 

практичної допомоги, безпосередній оперативний вплив на ситуацію із 

урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, демографічних та 

інших особливостей міста. 

Основним напрямом у роботі галузі залишається контроль за виконанням 

законодавчих та нормативних документів, розпоряджень міського голови,  наказів 

департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації та управління 

освіти. 

План роботи на 2014 рік є базовим, корекція його завдань і змісту 

здійснюватиметься через щомісячне, щотижневе планування та аналіз його 

виконання. 
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ІІ. Організація роботи 

 Початок робочого дня          900  
 Перерва на обід           1300– 1400  
 Завершення робочого дня            1800  
  

Прийом  відвідувачів: 

 

Назва посади ПІБ День, час 

Начальник управління освіти   Мотильчак М. 

 

Середа 

1000– 1300  

Заступник начальника  

  
Тіба Т. П’ятниця  

1000 год. – 1800 год.  

Начальник відділу загальної середньої та 

позашкільної освіти  

Маховська К. Четвер  

1400 год. – 1700 год.  

Головний спеціаліст відділу загальної 

середньої та позашкільної освіти 

Бігарій І. Понеділок 

1400 год. – 1700 год.  

Головний спеціаліст відділу загальної 

середньої та позашкільної освіти 

Куцик Т. Вівторок 

1000– 1300  

Головний спеціаліст Понго Л. П’ятниця  

1000 год. – 1300 год.  

ІІІ. Циклограма  діяльності 
№ 

з/п 
Заходи Термін Час Відповідальні 

1. Колегія  управління Раз у квартал 

(остання п’ятниця) 

1500 Мотильчак М. 

Тіба Т. 

2.  Наради при начальнику 

управління   

Щопонеділка 915 Мотильчак М.  

3. Наради з методистами 

методичного кабінету 

Щопонеділка 1500 Мотильчак М. 

Тіба Т. 

4. Дні управління у навчальних 

закладах 

Раз у місяць (за 

окремим графіком) 

 Мотильчак М. 

Тіба Т. 

Маховська К. 

Рубець М. 

4. Наради директорів 

загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів 

 

Щомісяця 

(останній вівторок) 

1500 Мотильчак М. 

Тіба Т. 

Маховська К. 

Рубець М. 

5. Наради завідуючих дошкільними 

навчальними закладами 

Щомісяця  

(останній четвер) 

1500 Мотильчак М. 

Понго Л. 

6. Наради заступників директорів з 

навчально – виховної роботи  

Раз у квартал  

(другий четвер 

місяця) 

1500 Тіба Т. 

Маховська К. 

Рубець М. 

7. Наради заступників директорів з 

виховної роботи 

Раз у квартал  

(третя середа місяця) 

1500 Куцик Т.М. 

Барбаш О.О. 

8. Засідання ради методичного 

кабінету 

Раз у квартал  

( третій четвер 

місяця) 

1500 Рубець М. 



 

ІV. Контроль за виконанням законодавчих та нормативно – правових документів у галузі освіти: Законами 

України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, 

розпорядженнями голови ЗОДА, міського голови, рішеннями сесії обласної та міської рад 

 
№ 

п/п 
Зміст заходів 

Строки 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 
Примітка 

1.  Закон України від 23.05.1991 №1060–ХІІ „Про освіту” Постійно Спеціалісти 

управління 

 

2.  Закон України від 13.02.1999 №651–XIV „Про загальну середню освіту” Постійно Спеціалісти 

управління 

 

3.  Закон України від 11.07.2001 № 2628–ІІІ „Про дошкільну освіту” Постійно Спеціалісти 

управління 

 

4.  Закон України від 22.06.2000 №1841–ІІІ „Про позашкільну освіту” Постійно Спеціалісти 

управління 

 

5.  Закон України  від  16.12.1993 № 3732-ХІІ „Про   державну   службу” Постійно Спеціалісти 

управління 

 

6.  Закон України від 26.04.2001 № 2403–ІІІ „Про охорону дитинства” Постійно Спеціалісти 

управління 

 

7.  Закони України від 04.10.1992 № 2694–ХІІ „Про охорону праці” Постійно Спеціалісти 

управління 

 

8.  Закони України від 19.11.1992 № 2801–XII „Основи законодавства України про 

охорону здоров’я” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

9.  Закон України від 06.07.2010 № 2442–VI „Про внесення змін до законодавчих актів з 

питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-

виховного процесу” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

10.  Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року Постійно Спеціалісти 

управління 

 

11.  Закон України від 06.03.2003 № 602–IV „Про Державний Гімн України” Постійно Спеціалісти 

управління 

 

12.  Закон України від 25.06.1992 № 2494–ХІІ „Про національні меншини в Україні” Постійно Спеціалісти 

управління 

 

13.  Закон України від 03.07.2012 № 5029-VI „Про засади державної мовної політики” Постійно Спеціалісти 

управління 

 

 

14.  Закон України від 21.06.2001 № 2558–ІІІ „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та 

молоддю” 

Постійно Спеціалісти 

управління 
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15.  Закон України від 24.12.1993 № 3808–ХІІ „Про фізичну культуру і спорт” Постійно Спеціалісти 

управління 

 

16.  Закон України „Про Загальнодержавну програму „Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

17.  Кодекс законів про працю України від 10.12.1971            № 322–VIII  Постійно Спеціалісти 

управління 

 

18.  Закон України від 07.04.2011 № 3206–VI „Про засади запобігання протидії корупції” Постійно Спеціалісти 

управління 

 

19.  Закон України від 30.06.1993 № 3353–ХІІ „Про дорожній рух” Постійно Спеціалісти 

управління 

 

20.  Закон України від 22.09.2005 № 2899–IV „Про заходи щодо попередження та 

зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я 

населення” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

21.  Закон України від 12.12.1991 № 1972–ХІІ „Про протидію хвороб, зумовлених вірусом 

імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з 

ВІЛ” 

Постійно  Спеціалісти 

управління 

 

22.  Закон України „Про державний бюджет України на 2014 рік” Протягом року Мотильчак М. 

Яворська О. 

 

23.  Закон  України від 01.06.2010  № 2289–VІ „Про здійснення державних закупівель” Постійно Мотильчак М. 

Яворська О 

 

24.  Закон України від 16.07.1999 № 996–ХIV „Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні” 

Постійно Мотильчак М. 

Яворська О 

 

25.  Закон України від 09.07.2003 № 1058–IV „Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування” 

Постійно Мотильчак М. 

Яворська О 

 

26.  Закон України від 18.01.2001 № 2240–ІІІ „Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, витратами, 

зумовленими похованням” 

Постійно Мотильчак М. 

Яворська О 

 

27.  Закон України від 21.12.2000 № 2180–ІІІ „Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності” 

Постійно Мотильчак М. 

Яворська О 

 

 

28.  Закон України від 02.03.2000 № 1533–ІІІ „Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування на випадок безробіття” 

Постійно Мотильчак М. 

Яворська О 

 

29.  Закон України від 22.05.2003 № 889–IV „Про податок з доходів фізичних осіб” Постійно Мотильчак М. 

Яворська О 

 

30.  Закон України від 21.03.1991 № 875–ХІІ „Про основи соціальної захищеності інвалідів 

в Україні” 

Постійно Мотильчак М. 

Яворська О 

 

31.  Закон України від 20.10.2009 № 1646–VI „Про встановлення прожиткового мінімуму 

та мінімальної заробітної плати” 

Постійно Мотильчак М. 

Яворська О 
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32.  Закон України від 13.01.2005 № 2342–IV „Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

33.  Закон України від 16.11.2000 № 2109–ІІІ „Про державну соціальну допомогу інвалідам 

з дитинства та дітям-інвалідам” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

34.  Закон України від 06.10.2005 № 2961–IV „Про реабілітацію інвалідів в Україні” Постійно Спеціалісти 

управління 

 

35.  Закон України від 05.03.2009 № 1065–VI „Про загальнодержавну програму 

„Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період 

до 2016 року” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

36.  Закон України від 04.09.2008 № 375–VI „Про оздоровлення та відпочинок дітей” Постійно Спеціалісти 

управління 

 

37.  Закон України від 20.11.2003 № 1296–IV „Про захист суспільної моралі” Постійно Спеціалісти 

управління 

 

38.  Закон України від 04.02.1998 № 74/98–ВР „Про Національну програму 

інформатизації” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

39.  Закон України від 20.09.2011 № 3739–VІ „Про протидію торгівлі людьми” Постійно Спеціалісти 

управління 

 

40.  Закон України від 08.09.2011 № 3715–VІ „Про пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності в Україні” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

41.  Закон України від 01.07.2010 № 2394–VІ „Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також осіб з їх числа” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

42.  Закон України від 03.09.2010 № 2556–VІ „Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо посилення відповідальності за неналежне виконання обов'язків 

стосовно охорони життя та здоров'я дітей, а також за зловживання опікунськими 

правами” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

43.  Закон України від 22.12.2011 № 4213–VІ „Про внесення змін до деяких законів 

України щодо прав інвалідів” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

44.  Закон України від 12.01.2012 № 4314–VІ „Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо посилення захисту майнових прав дітей” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

45.    Закон України  від 03.08.2006  № 66–V „Про недопущення закриття та 

перепрофілювання закладів фізичної культури і  спорту, баз  олімпійської та 

паралімпійської підготовки, фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, 

лікувально-фізкультурних закладів” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

46.  Закон України від 01.12.1998 № 281-XIV „Про   молодіжні та дитячі громадські 

організації” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

47.  Закон України від 21.06.2001 № 2558-III „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” Постійно Спеціалісти 

управління 
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48.    Закон України  від 29.03.2001 №221/2001 „Про додаткові     заходи щодо реалізації 

державної молодіжної політики” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

49.   Закон         України        від        19.04.2011         №  3236–V  

I „Про волонтерську діяльність” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

50.    Закон України від 05.03.2009 № 1065–VІ „Про загальнодержавну програму 

„Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період 

до 2016 року” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

51.  Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI „Про адміністративні послуги”. Протягом 

року 

Спеціалісти 

управління 

 

52.  Указ Президента України від 11.04.2012 № 257 „Про додаткові заходи з підготовки та 

відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка” 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

53.  Указ Президента України від 29.06.1995 № 489/95 „Про Всеукраїнський  конкурс 

„Учитель року” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

54.  Указ  Президента  України від 02.06.1998 № 580/98 „Про заходи щодо поліпшення та 

розвитку загальної середньої освіти” (із змінами і доповненнями) 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

55.  Указ Президента України від 12.11.1999 № 1460/99 „Про заходи щодо поліпшення 

становища багатодітних сімей” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

56.  Указ Президента України від 30.09.2010 № 926/2010 „Про заходи щодо забезпечення 

пріоритетного розвитку освіти в Україні” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

57.  Указ  Президента  України  від  28.01.2000 № 113/2000 „Про додаткові заходи щодо 

запобігання дитячої бездоглядності” (із змінами і доповненнями) 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

58.  Указ Президента України від 18.03.1998 № 200/98 „Про затвердження Комплексних 

заходів щодо профілактики правопорушень та бездоглядності серед дітей, їх 

соціальної реабілітації у суспільстві” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

59.  Указ Президента України від 04.07.2005 № 1013/2005 „Про  невідкладні заходи щодо 

забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

60.  Указ Президента України від 24.04.2000 № 612/2000 „Про додаткові заходи щодо 

державної підтримки обдарованої молоді” 

Постійно  Спеціалісти 

управління 

 

61.  Указ Президента України від 30.09.10 № 927 „Про заходи щодо розвитку системи 

виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

62.  Указ Президента України від 15.03.2002 № 258/2002 „Про невідкладні додаткові 

заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу 

життя” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

63.  Указ Президента України від 09.11.2000 № 1216/2000 „Про Порядок призначення 

стипендій ім. Т.Г. Шевченка учням середніх загальноосвітніх навчальних закладів” 

Протягом 

року 

Спеціалісти 

управління 

 

64.  Указ Президента України від 04.05.2007 № 376/2007 „Про додаткові заходи щодо 

захисту прав та законних інтересів дітей” 

Постійно Спеціалісти 

управління 
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65.  Указ Президента України від 05.06.2008 № 411/2008 „Про заходи щодо забезпечення 

захисту прав і законних інтересів дітей” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

66.  Указ Президента України від 20.03.2008 № 667/2006 „Про національний план дій щодо 

реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

67.  Указ Президента України від 27.04.2009 № 272/2009 „Про проведення Всеукраїнської 

молодіжної акції „Пам’ятати. Відродити. Зберегти” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

68.  Указ Президента України від 19.11.2009 № 946/2009 „Про додаткові заходи щодо 

визнання українського визвольного руху ХХ століття” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

69.  Указ Президента України від 06.06.2006 № 481/2006 „Про заходи щодо відродження 

традиційного мистецтва та народних художніх промислів України” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

70.  Указ Президента України від 30.09.2010 № 926/2010 „Про заходи щодо забезпечення 

пріоритетного розвитку освіти в Україні” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

71.  Указ Президента України від 12.12.2007 № 1208/2007 „Про додаткові невідкладні 

заходи щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

72.  Указ Президента України від 01.08.2002 № 683/2002 „Про додаткові заходи щодо 

забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади” та відповідні 

постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року № 1302 і 

розпорядження голови облдержадміністрації  від 25.11.2002 № 547 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

73.  Указ Президента України від 08.12.2008 № 1149/2008 „Про Всеукраїнський тиждень 

права” 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

74.  Указ Президента України від 18.10.2001 № 992/2001 „Про Національну програму 

правової освіти населення” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

75.  Указ Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

76.  Указ Президента України від 30.09.2010 № 928  „Про Міжнародний мовно-

літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

77.  Указ Президента України від 22.10.2012 № 609 „Про Національну стратегію 

профілактики соціального сирітства на період до 2020 року” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

78.  Указ Президента України від 24.04.2000  № 612/2000 „Про додаткові заходи щодо 

державної підтримки обдарованої молоді” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

79.  Розпорядження Президента України від 29.12.1994 № 202/94-рп „Про заходи щодо 

запобігання перепрофілювання дошкільних і загальноосвітніх навчально-виховних 

закладів” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

80.  Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011           № 629 „Про затвердження 

Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року” 

 

Постійно Спеціалісти 

управління 
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81.  Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011  №1204 „Про внесення змін до 

Положення про дошкільний навчальний заклад” 

Протягом року Спеціалісти 

управління 

 

82.   Постанова Кабінету Міністрів України від 25.09.1999 № 1768 „Про програму 

запобігання торгівлі жінками та дітьми” (із змінами і доповненнями) 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

83.  Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 „Про затвердження 

Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку” 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

84.  Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1122 „Питання штатного 

розпису дошкільних навчальних закладів” 

Постійно Мотильчак М. 

Яворська О. 

 

85.  Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 „Про невідкладні 

питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів” (із змінами 

і доповненнями) 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

86.  Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1748 „Про першочергові 

заходи щодо повного забезпечення учнів підручниками і навчальними посібниками” 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

87.  Постанова Кабінету Міністрів України від 28.08.2003 № 1378 „Про вдосконалення 

роботи із забезпечення учнів і студентів навчальних закладів підручниками 

та посібниками” 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

88.  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” (із змінами і доповненнями) 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

89.  Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 „Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов'язаних із захистом прав дитини” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

90.  Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 „Про затвердження 

Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим 

батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку” (із змінами і 

доповненнями) 

Постійно Мотильчак М. 

Яворська О. 

 

91.  Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 779 „Деякі питання 

організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 

зв'язку з переходом на 11-річний строк навчання” 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

92.  Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 „Про затвердження 

Положення про загальноосвітній навчальний заклад” 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

93.  Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1095 „Деякі питання 

запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

94.  Постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.2005 № 1312 „Про невідкладні заходи 

щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості 

освіти” (із змінами і доповненнями) 

Постійно Спеціалісти 

управління 
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95.  Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2009 № 1319 „Про внесення змін до 

постанов Кабінету Міністрів України від 25.08.04 №1095 і від 31.12.05 № 1312” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

96.  Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.02 № 1222 „Про реалізацію окремих 

положень і норм, передбачених ст. 57 Закону України „Про освіту”, ст. 25 Закону 

України „Про загальну середню освіту”, ст. 18 і 22 Закону України „Про позашкільну 

освіту”, ст. 30 Закону України „Про позашкільну освіту” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

97.  Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 № 31 „Про затвердження 

Програми „Шкільний автобус” (із змінами і доповненнями) 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

98.  Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 „Про затвердження норм 

харчування у навчальних та оздоровчих закладах” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

99.  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” 

Постійно Мотильчак М. 

Яворська О. 

 

100.  Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 № 643 „Про затвердження 

розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати 

за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки” 

Постійно Мотильчак М. 

Яворська О. 

 

101.  Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2006 № 1404 „Питання попередньої 

оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” 

Постійно Мотильчак М. 

Яворська О. 

 

102.  Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 1073 „Про підвищення 

заробітної плати працівникам бібліотек” 

Постійно Мотильчак М. 

Яворська О. 

 

103.  Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2011 № 373 „Про встановлення 

надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, 

професійно-технічних, вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації, інших 

установ і закладів незалежно від їх підпорядкування” 

Протягом 

 року 

Мотильчак М. 

Яворська О. 

 

104.  Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 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” 

Постійно Мотильчак М. 

Яворська О. 

 

105.  Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1433 „Про затвердження 

Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

106.  Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.10 №785 „Про затвердження Держав-

ної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року” 

Протягом року Спеціалісти 

управління 

 

107.  Постанова Кабінету Міністрів від 28.02.2001 № 199 „Про затвердження Положення 

про формування кадрового резерву для державної служби” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

108.  Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1218 „Про встановлення 

розміру стипендій Президента України переможцям Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка” 

Протягом 

 року 

Спеціалісти 

управління 

 



 25 

109.  Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 494 „Про затвердження 

Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес 

загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій „Сто 

відсотків” на період до 2015 року” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

110.  Постанова  Кабінету Міністрів України від 06.01.2011 № 20 „Про внесення змін до 

деяких постанов Кабінету Міністрів України” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

111.  Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 „Про затвердження 

Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

112.  Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2012 № 767 „Про затвердження плану 

заходів з виконання Концепції  реалізації державної політики у сфері профілактики 

правопорушень на період до 2015 року” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

113.  Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 № 162 „Про затвердження 

Основних напрямків запобігання бездомності до 2017 року” 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

114.  Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 „Питання запобігання 
та виявлення корупції” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

115.  Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013  
№ 706 „Питання запобігання та виявлення корупції” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

116.  Постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.2013 № 679 „Про здійснення 

протягом бюджетного періоду видатків на утримання деяких бюджетних установ  

одночасно з різних бюджетів” 

Протягом 

року 

Мотильчак М. 

Яворська О. 

 

117.  Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 „Про затвердження 

Порядку складання розгляду, затвердження та основних вимог до виконання 

кошторисів бюджетних установ” 

Протягом 

року 

Мотильчак М. 

Яворська О. 

 

118.  Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 549 „Про внесення змін до 

Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

119.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 549-р „Про схвалення 

Концепції Державної цільової соціальної програми оздоровлення і відпочинку дітей та 

розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів на період до 2017 року” 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

120.  Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 422 „Про затвердження 

Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

121.  Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 425 „Про затвердження 

Порядку ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку”              

(із змінами) 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

122.  Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 426 „Про затвердження 

Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 

і присвоєння їм відповідних категорій” (із змінами)  

 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/549-2013-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/549-2013-%D0%BF
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123.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.09.2011 № 1036-р „Про 

затвердження плану заходів щодо забезпечення розвитку освіти у сфері 

інформаційних технологій на період до 2013 року” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

124.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1482-р „Про 

затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого 

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

125.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1564-р „Про 

першочергові заходи забезпечення розширення автономії загальноосвітніх навчальних 

закладів” 

Січень –  

грудень 

Спеціалісти 

управління 

 

126.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 980-р „Про 

затвердження Плану першочергових заходів з профілактики травматизму 

невиробничого характеру” 

Щорічно Спеціалісти 

управління 

 

127.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2008 № 1337-р „Про 

здійснення заходів щодо скорочення споживання електричної енергії бюджетними 

установами” 

Постійно Мотильчак М. 

Яворська О. 

 

128.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 № 2140-р „Про 

затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики 

у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних 

засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011 – 2015 роки” 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

129.  Розпорядження Кабінету Міністрів України № 605-р  від 22.08.2012 „Про 

затвердження плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують 

додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 року” 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

130.  Наказ Міністерства освіти і науки України 09.04.2013 № 424 „Про затвердження 

Інструкції з діловодства у Міністерстві освіти і науки України” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

131.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.12.2010 № 1224 „Про затвердження 

Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми 

потребами у загальноосвітніх навчальних закладах” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

132.  Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і 

науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 02.02.2007 № 302/80/49 

(у редакції від 03.08.2010 № 2580/786/646) „Про вибуття дітей із закладів для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей до 

сімейних форм виховання” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

133.  Наказ Головного управління державної служби України від 31.10.2003 № 122 „Про 

затвердження Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання  

державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

134.  Наказ  Міністерства  освіти  і  науки  України 06.10.2010  

№ 930 „Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників” із змінами і доповненнями 

Постійно Спеціалісти 

управління 
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135.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.11.2010  №  1033 „Про заходи щодо 

розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді” 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

136.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.11.2013  № 1258 „Про зовнішнє 

незалежне оцінювання  навчальних  досягнень  осіб,  які виявили бажання вступати до 

вищих навчальних закладів України в 2014 році”  

Протягом 

року 

Спеціалісти 

управління 

 

137.  Наказ Міністерства  освіти і науки України від 08.11.2013 № 1579 „Про затвердження 

календарного плану підготовки  та  проведення  зовнішнього незалежного оцінювання 

в 2014 році” 

Протягом 

року 

Спеціалісти 

управління 

 

138.  Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.11.2013 № 1573 

„Про  затвердження нормативно-правових актів щодо проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів 

системи загальної середньої освіти в 2013 році” 

Протягом 

року 

Спеціалісти 

управління 

 

139.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2010 № 1312 „Про затвердження 

плану заходів щодо реалізації Національної кампанії „Стоп насильству!” на період 

до 2015 року” 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

140.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.02.2010 № 93 „Про оголошення 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 січня 2010 р. № 109-р” та 

розпорядження голови облдержадміністрації від 05.03.10 № 80 „Про план заходів із 

збереження духовної та матеріальної культури на період до 2015 року”   

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

141.  Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 01.06.2012 № 654 

„Про затвердження плану заходів Міністерства щодо підтримки та розвитку 

українського шкільництва на 2012 –2015 роки” 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

142.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.09.2010 № 868 „Про виконання 

постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року” № 785 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

143.  Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Національної академії 

педагогічних наук України  від  23.06.2011 № 623/61 „Про внесення змін до 

Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), 

обласні, Київська та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-

педагогічні консультації” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

144.  Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 568 

„Про заходи щодо розв'язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними 

можливостями” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

145.  Наказ Міністерства праці, Міністерства юстиції та Міністерства соціального захисту 

населення України від 29.07.1993 № 58 „Інструкція про Порядок ведення трудових 

книжок працівників” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

146.  Наказ Міністерства освіти і науки України 28.05.2013 № 620 „Про проведення 

моніторингового дослідження стану позашкільної освіти та позакласної роботи в 

2013 – 2017 

роки 

Спеціалісти 

управління 
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загальноосвітніх навчальних закладах” 

147.  Наказ Міністерства освіти і науки України 04.10.2013 № 1363 „Про затвердження 

плану заходів щодо реалізації Державної цільової програми підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху в Україні на період до 2016 року” 

2013 – 2016 

роки 

Спеціалісти 

управління 

 

148.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2009 № 942 „Про вдосконалення 

контролю за охопленням навчанням дітей і підлітків шкільного віку” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

149.  Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011 № 398 

„Про затвердження примірного положення про батьківський комітет (раду) 

дошкільного навчального закладу” 

Протягом 

року 

Спеціалісти 

управління 

 

150.  Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.11.11 № 1368 „Про 

затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу” 

Протягом 

року 

Спеціалісти 

управління 

 

151.  Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.06.11 № 1368 „Про 

внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна 

Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) 

психолого-медико-педагогічні консультації ” 

Протягом 

року 

Спеціалісти 

управління 

 

152.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010.№ 1055 „Про затвердження 

Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів” 

Постійно Мотильчак М. 

Яворська О. 

 

153.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 № 1111 „Про 

впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку „Впевнений 

старт” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

154.  Наказ Міністерства  освіти і науки України від 10.09.2009 № 839 „Про впровадження 

принципів гендерної рівності в освіту” 

Протягом 

року 

Спеціалісти 

управління 

 

155.  Наказ Міністерства освіти і науки України 19.05.2008  № 431 „Про  затвердження 

Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах”  

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

156.  Наказ Міністерства освіти і науки України 20.12.2002  № 732 „Про  затвердження 

Положення про індивідуальну форму навчання в  загальноосвітніх навчальних 

закладах” (зі змінами і доповненнями) 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

157.  Наказ Міністерства освіти і науки України 14.04.2008  № 319 „Про  затвердження 

Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи 

загальної середньої освіти”  

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

158.  Наказ Міністерства освіти і науки України 18.02.2008  № 94 „Про  затвердження 

Положення про державну підсумкову атестацію (учнів) вихованців у системі загальної 

середньої освіти” (зі змінами і доповненнями) 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

159.  Наказ Міністерства освіти і науки України 13.12.2000  № 584 „Про  затвердження 

Положення про золоту медаль „За високі досягнення у навчанні” та срібну медаль „За 

досягнення у навчанні” (зі змінами і доповненнями) 

 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 
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160.  Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України 07.02.2012  № 115 „Про  

внесення змін до Положення про похвальний лист „За високі досягнення у навчанні” 

та похвальну грамоту „За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”  

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

161.  Наказ Міністерства освіти і науки України 06.06.2008  № 496 „Про  затвердження 

Інструкції з ведення класного журналу учнів 5–11(12)-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів”  

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

162.  Наказ Міністерства освіти і науки України 19.06.2003  № 389 „Про  затвердження 

Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, 

ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)”  

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

163.  Наказ Міністерства освіти і науки України 20.02.2002  № 114 „Про  затвердження 

Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад” (зі змінами і 

доповненнями) 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

164.  Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 22.09.2011 № 1099 „Про 

затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з 

навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі 

спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності” (зі змінами)   

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

165.  Наказ Міністерства освіти і науки України 27.08.2010  № 834 „Про  затвердження 

Типових навальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню”  

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

166.  Наказ Міністерства освіти і науки України 03.09.2013  № 1258 „Про зовнішнє 

незалежне оцінювання  навчальних  досягнень  осіб,  які виявили бажання вступати до 

вищих навчальних закладів України в 2014 році”  

Протягом 

року 

Спеціалісти 

управління 

 

167.  Наказ Міністерства  освіти і науки України 08.11.2013 № 1579 „Про затвердження 

календарного плану підготовки  та  проведення  зовнішнього незалежного оцінювання 

в 2014 році” 

Протягом 

року 

Спеціалісти 

управління 

 

168.  Наказ Міністерства освіти і науки України 08.11.2012 № 1573 „Про  затвердження 

нормативно-правових актів щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої 

освіти в 2014 році” 

Протягом 

року 

Спеціалісти 

управління 

 

169.  Наказ Міністерства освіти і науки України 28.07.2013  № 1239 „Про затвердження 

Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і 

форм власності ” 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

170.  Наказ Міністерства освіти і науки України 21.08.2013 № 1222 „Про затвердження 

орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у 

системі загальної середньої освіти” 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

171.  Наказ Міністерства освіти і науки України 14.06.2013  № 768 „Про затвердження 

плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми 

потребами, у тому числі дітей-інвалідів” 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 



 30 

172.  Наказ Міністерства освіти і науки України 23.07.2013  № 1034 „Про затвердження 

заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладах на період до 2015 року” 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

173.  Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства охорони 

здоров’я України 01.02.2013 № 72/78 „Про затвердження Інструкції про звільнення від 

проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх 

навчальних закладів за станом здоров’я” 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

174.  Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства охорони 

здоров’я України 26.02.2013 № 202/165 „Про затвердження Змін до Інструкції з 

організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах” 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

175.  Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.08.2012 № 947 

„Про затвердження Примірної інструкції з ведення ділової документації в 

позашкільних навчальних закладах” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

176.  Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2012 № 1230 

„Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

177.  Наказ Міністерства освіти і науки України 17.06.2013 № 772 „Про затвердження 

орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, 

професійно-технічних навчальних закладів” 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

178.  Наказ МОНмолодьспорту України 04.03.2013 № 96-к „Про розгляд та оформлення 

документів з кадрових питань” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

179.  Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України 

від 31.05.2013 № 318/665 „Про затвердження Порядку професійної підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

180.  Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012 № 687 „Про затвердження 

інструкції з підготовки бюджетних запитів” 

Постійно Мотильчак М. 

Яворська О. 

 

181.  Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України від 05.11.2012 № 870/1246 „Про посилення заходів з профілактики 

гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь серед дітей загальноосвітніх 

навчальних закладів” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

182.  Наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012 „Про затвердження порядку 

казначейського обслуговування місцевих бюджетів” 

Постійно Мотильчак М. 

Яворська О. 

 

183.  Наказ Міністерства молоді і спорту України від 30.07.2013 № 37 „Про затвердження 

Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл” 

Постійно Мотильчак М. 

Яворська О. 

 

184.  Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 13.08.2009 № 2881 

„Про затвердження Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку 

дітей” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

185.  Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 19.01.2010 № 40 

„Про затвердження Примірного переліку документації в дитячих закладах 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

http://www.pto.uzhgorod.ua/files/nakaz_MON_471.doc
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оздоровлення та відпочинку” 

186.  Наказ Міністерства соціальної політики України від 01.02.2012 № 51 „Про 

затвердження Порядку діяльності комісії Мінсоцполітики України щодо ведення 

Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

187.  Наказ Міністерства сім’ї, молоді та спорту від 16.04.2009 № 1254 „Про затвердження 

Типових штатних нормативів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку” 

Постійно Мотильчак М. 

Яворська О. 

 

188.  Наказ МОН України від 04.11.2010 №1055 «Про затвердження типових штатних 

нормативів дошкільних навчальних закладів»,  

Постійно Мотильчак М. 

Яворська О. 

 

189.  Наказ МОН України  

від 06.10.2012 №1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів 

загальноосвітніх навчальних закладів » 

Постійно Мотильчак М. 

Яворська О. 

 

190.  Наказ МОН України від 11.03.2010 №202 «Про затвердження Примірних типових 

штатних нормативів позашкільних навчальних закладів державної та комунальної 

форми власності системи МОН України» 

Постійно Мотильчак М. 

Яворська О. 

 

191.  Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до 

Державного підприємства України ,,Міжнародний дитячий центр ,,Артек” за 

рахунок бюджетних коштів,  затверджене наказом Міністерства соціальної політики 

України від  20.03.2012 № 154 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

192.  Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до 

Державного підприємства „Український дитячий центр „Молода гвардія” за рахунок 

бюджетних коштів, затверджене наказом Міністерства соціальної політики України 

від  20.03.2012 №153 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

193.  Розпорядження голови облдержадміністрації 14.06.2012 № 271 „Про підготовку та 

відзначення в області 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка” та 

відповідне розпорядження міського голови 10.08.2012  № 494  

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

194.  Розпорядження  голови  обласної  державної  адміністрації від 27.11.08 № 775 „Про 

державне регулювання цін на продукцію громадського харчування у навчальних 

закладах” та відповідне розпорядження міського голови 12.12.2008 № 1054 

Постійно Мотильчак М. 

Яворська О. 

 

195.  Розпорядження голови облдержадміністрації  05.12.2011 № 768 „Про Програму 

правової освіти населення області на 2011 – 2014 роки” та відповідне рішення сесії 

міської ради від 23.02.2012 № 475 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

196.  Розпорядження голови облдержадміністрації 20.09.2010 № 624 „Про розвиток мережі 

дошкільних навчальних закладів” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

197.  Розпорядження голови облдержадміністрації 01.04.2009 № 124 „Про план заходів 

щодо реалізації положень Протоколу ХІV засідання Змішаної Українсько-Угорської 

Комісії з питань забезпечення прав національних меншин” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

198.  Розпорядження голови облдержадміністрації 10.12.2010 № 827 „Про Програму 

розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської області на 2011 – 2015 роки” 

У терміни, 

визначені 

Спеціалісти 

управління 
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документом 

199.  Розпорядження голови облдержадміністрації 12.12.2011 № 798 „Про обласну 

Програму розвитку фізичної культури і спорту на 2012 – 2016 роки” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

200.  Розпорядження голови облдержадміністрації 23.02.2007 № 77 „Про затвердження 

заходів з ефективного використання енергоносіїв” та відповідне розпорядження 

міського голови 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

201.  Розпорядження голови облдержадміністрації 10.11.2010 №754 „Про обласну 

Програму розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року” 

Протягом  

року 

Спеціалісти 

управління 

 

202.  Розпорядження голови облдержадміністрації 22.11.2010 № 773 „Про склад робочої 

групи при обласній державній адміністрації з реалізації Програми скоординованих 

дій правоохоронних та контролюючих органів по боротьбі з незаконним 

виробництвом, розповсюдженням і реалізацією аудіо- і відеопродукції, компакт-

дисків та інших об’єктів інтелектуальної власності” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

203.  Розпорядження голови облдержадміністрації 10.12.2010 № 828 „Про Регіональну 

програму впровадження молодіжної, сімейної, демографічної та гендерної політики 

на 2011 – 2015 роки” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

204.  Розпорядження голови облдержадміністрації 01.08.2011 № 437 „Про Регіональну 

цільову соціальну Програму розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року”  

Протягом 

року 

Спеціалісти 

управління 

 

205.  Розпорядження голови облдержадміністрації 16.02.2011 № 68 „Про Програму роботи з 

обдарованою молоддю на 2011 – 2014 роки”  

Протягом 

року 

Спеціалісти 

управління 

 

206.  Розпорядження голови облдержадміністрації 21.10.2013 № 352 „Про обласний план 

заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року” 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

207.  Розпорядження голови облдержадміністрації 19.08.2011 № 521 „Про план заходів 

щодо інтеграції мігрантів в українське суспільство на 2011 – 2015 роки” 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

208.  Розпорядження голови облдержадміністрації 14.06.2012 № 272 „Про програму 

„Ромське населення Закарпаття” на 2012 – 2015 роки ” та відповідне рішення сесії 

міської рад від 30.08.2012 № 609  

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

209.  Розпорядження голови облдержадміністрації  17.12.2012 № 700 „Про робочу групу з 

питань інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське 

суспільство ”  

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

210.  Розпорядження голови облдержадміністрації 28.02.2013 № 67 „Про Програму 

зайнятості населення Закарпатської області на період до 2017 року”  

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

211.  Розпорядження голови облдержадміністрації 19.12.2013  

№ 466 „Про заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту  інтересів 

Постійно Спеціалісти 

управління 
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у разі його виникнення” 

212.  Розпорядження голови облдержадміністрації 23.11.2012 № 630 „Про обласну програму 

запобігання і протидії корупції на 2013 – 2015 роки” та відповідне розпорядження 

міського голови від 23.01.2012 №46 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

213.  Розпорядження голови облдержадміністрації 12.11.2013 № 389 „Про план заходів 

щодо реалізації в області  Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство 

ромської національної меншини на період до 2020 року” 

2013 – 2020 

роки 

Спеціалісти 

управління 

 

214.  Розпорядження голови обласної державної адміністрації, голови обласної ради 

23.04.2013 № 21 „Про заходи з підготовки та відзначення в області 70-ї річниці 

визволення Закарпаття і України від фашистських загарбників та 70-ї річниці 

Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років” та відповідне розпорядження 

міського голови від 04.05.2011 №325 

2013 – 2015 

роки 

Спеціалісти 

управління 

 

215.  Розпорядження голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради 

15.05.2013 № 23 „Про затвердження конкурсної комісії з питань призначення 

стипендій та винагород кращим спортсменам області” 

Січень, 

серпень 

Спеціалісти 

управління 

 

216.  Розпорядження голови облдержадміністрації 21.10.2013 № 352 „Про обласний план 

заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року” 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

217.  Рішення сесії міської ради від 27 жовтня 2011 року №331 «Про  міську Програму 

розвитку дошкільної освіти  на період до 2017 року» 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

218.  Рішення сесії міської ради від 24 лютого 2011 року №112 «Про  міську Програму 

розвитку позашкільної освіти  на період до 2014 року» 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

219.  Рішення сесії міської ради від 27 грудня 2012 року №718 «Про затвердження 

Програми розвитку освіти м.Мукачева на 2013-2022 роки» 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

220.  Рішення сесії міської ради від 8 грудня 2011 року №381 «Про затвердження Програми 

роботи з обдарованою молоддю  на 2012-2015 роки» 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 
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V. Питання для розгляду на засіданнях сесії Мукачівської міської ради 
№ 

з/п 
Зміст заходу 

Обґрунтування необхідності розгляду 

питання 

Термін 

виконання 
Відповідальні  

1 Реорганізація Мукачівської гімназії шляхом 

перетворення в Мукачівський навчально-

виховний комплекс «загальноосвітня школа І 

ступеня – гімназія» 

Реалізація Закону України від 13.02.1999 

№651–XIV „Про загальну середню освіту” 

І квартал Мотильчак М. 

Тіба Т. 

2 Зміна назви Мукачівської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 в 

Мукачівську спеціалізовану школу І-ІІІ 

ступенів №4 з поглибленим вивченням 

окремих предметів та курсів 

Реалізація Закону України від 13.02.1999 

№651–XIV „Про загальну середню освіту” 

І квартал Мотильчак М. 

Тіба Т. 

3 Про реєстрацію статутів загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Реалізацію Законів про України від 23.05.1991 

№1060–ХІІ „Про освіту” 

І квартал Мотильчак М. 

Тіба Т. 

 

VІ. Питання, які розглядатимуться на засіданні виконавчого комітету 
№ 

з/п 
Зміст заходу 

Обґрунтування необхідності розгляду 

питання 

Термін 

виконання 
Відповідальні  

1 Про організацію відпочинку дітей влітку 2014 

року 

Постанова Кабінету Міністрів від 17.04.1997 

№323 «Про організаційне і фінансове 

забезпечення відпочинку та оздоровлення 

дітей в Україні» 

Березень Куцик Т. 

2 Про організацію роботи з обліку дітей і 

підлітків шкільного віку в 2014 році 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

12.04.2000 № 646 „Про затвердження 

Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного 

віку” 

Квітень  Бігарій І. 

3 Про організацію роботи з обліку дітей 

дошкільного віку в 2014 році 

Лист Міністерства освіти і науки України 

від07.05.2007 №1/9-263 «Про організацію 

обліку дітей дошкільного віку» 

Травень Понго Л. 

4 Про підготовку навчальних закладів до нового 

2014-2015 навчального року та опалювального 

сезону 

Для з’ясування реального стану та вжиття 

заходів 

Серпень  Бігарій І. 

Понго Л. 

5 Про затвердження списків обліку дітей і 

підлітків шкільного віку 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

12.04.2000 № 646 „Про затвердження 

Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного 

віку” 

Серпень Бігарій І. 
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6 Про затвердження мережі, штатних розписів 

навчальних закладів та штатних розписів 

структурних підрозділів управління освіти 

Наказ МОН України від 04.11.2010 №1055 

«Про затвердження типових штатних 

нормативів дошкільних навчальних закладів»;  

Наказ МОН України від 06.10.2012 №1205 

«Про затвердження Типових штатних 

нормативів загальноосвітніх навчальних 

закладів »; 

Наказ МОН України від 11.03.2010 №202 «Про 

затвердження Примірних типових штатних 

нормативів позашкільних навчальних закладів 

державної та комунальної форми власності 

системи МОН України» 

Вересень Мотильчак М. 

Яворська О. 

 

 

VІІ. Питання для розгляду на нарадах при міському голові 
 

№ 

з/п 

Зміст заходу,  

розглянуті питання 

Обґрунтування необхідності  

здійснення заходів 

Термін  

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1. Про хід виконання ремонтних робіт в закладах 

освіти , фінансування яких здійснюватиметься 

через фонд розвитку  

Вивчення реального стану та прийняття 

відповідних рішень 

лютий Мотильчак М. 

2. Про оптимізацію мережі навчальних закладів Вивчення реального стану та прийняття 

відповідних рішень 

травень Мотильчак М. 

3 Про збільшення відсотку охоплення дітей 

дошкільною освітою за рахунок відкриття 

додаткових груп у діючих ДНЗ 

Вивчення реального стану та прийняття 

відповідних рішень 

травень Мотильчак М. 
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VІІІ. Питання для розгляду на нарадах при заступнику міського голови 
 

№ 

з/п 

Зміст заходу,  

розглянуті питання 

Обґрунтування необхідності  

здійснення заходів 

Термін  

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1. Про заходи з питань підготовки літньої 

оздоровчої кампанії 2014 року  

Здійснення заходів щодо належної організації та 

проведення  оздоровлення і відпочинку дітей 

улітку 2014 року 

Лютий   Мотильчак М. 

2 Про виконання міської Програми «Робота з 

обдарованою молоддю» 

З метою  з’ясування реального стану та вжиття 

заходів 

Квітень  Мотильчак М. 

3 Про хід підготовки до проведення ЗНО З метою  з’ясування реального стану та вжиття 

заходів 

Травень Мотильчак М. 

4 Про підсумки навчального року та підготовка 

закладів освіти до нового навчального року 

З метою  з’ясування реального стану та вжиття 

заходів 

Червень Мотильчак М. 

5 Про хід літньої оздоровчої кампанії 2014  року 

в області  

З метою   з’ясування реального стану та 

вжиття заходів 

Червень-

серпень 

Мотильчак М. 

6 Про хід підготовки закладів освіти до нового 

навчального року та роботи в осінньо-

зимовий період 

З метою   з’ясування реального стану та 

вжиття заходів 

Серпень  Мотильчак М. 

 Про хід виконання міської Програми розвитку 

освіти міста на 2013-2022 роки 

З метою   з’ясування реального стану та 

вжиття заходів 

Вересень  Мотильчак М. 

7 Про підготовку до проведення новорічно-

різдвяних свят 

З метою   з’ясування реального стану та 

вжиття заходів 

Листопад  Мотильчак М. 
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ІХ. Колегії управління освіти 

 
№ 

з/п 

Порядок денний Дата 

проведення 

Відповідальні Примітка 

1. 1).  Про роботу адміністрацій ЗОШ №1, 7, 10, 13, 14, 15, 20 по виконанню 

Положення про Індивідуальну форму навчання, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України 20.12.2002 №732 та Порядку інклюзивного 

навчання, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 15.08.2011 

№872. 

березень 

 

 

 

Маховська К. 

Сівачек Н. 

 

 

 

2).  Про хід виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 03.08.2012 №888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України щодо профілактики правопорушень 

серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року». 

 

березень 

 

 

Куцик Т. 

 

 

 

 

3).  Про хід виконання заходів по усуненню недоліків та порушень виявлених 

ДІНЗ України 05-13 листопада 2013р.   

березень 

 

Мотильчак М.  

4)Про стан реалізації в закладах освіти вимог Законів України «Про звернення 

громадян», «Про засади запобігання проявам корупції» за підсумками 2013 року. 

березень 

 

Маховська К. 

Колеснікова І. 

 

2. 1). Про роботу педагогічних колективів ЗОШ №3, 4, 6, 14, 16, НВК «Гармонія», 

гімназії   щодо забезпечення вимог нового Державного стандарту початкової 

загальної середньої освіти в галузях "Мови і літератури", «Технології». 

Червень 

 

 

Рубець М. 

 

 

 

2).  Про стан роботи з музично – естетичного розвитку дітей старшого 

дошкільного віку відповідно до Програми «Впевнений старт»  

червень Понго Л.  

3. 1). Про підсумки розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної 

освіти у 2013-2014н.р. та завдання на 2014-2015н.р.  

2) Про затвердження кандидатури на нагородження обласною педагогічною 

премією імені Августина Волошина. 

серпень Мотильчак М. 

Тіба Т. 

Маховська К. 

Рубець М.  

 

4. 1). Про виконання адміністраціями ЗОШ №10,14, ліцей, НВК «Первоцвіт», 

ЦТКЕС  Законів України "Про охорону праці", "Про пожежну безпеку", "Про 

дорожній рух", Положення про організацію роботи з охорони праці учасників 

НВП в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України 

від 01.08.2001 № 563. 

грудень 

 

Бігарій І. 

 

 

2). Про стан реалізації Концепції профільного навчання, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України 21.10.2013 № 1456 та перспектив її 

впровадження ЗОШ №1, 11,13, СЗОШ №4,16, гімназія 

грудень 

 

Тіба Т.  
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Х. Засідання ради методичного кабінету 

 
№ з/п Порядок денний Дата 

проведення 

Відповідальні Примітк

а 

1. 1.Підсумки моніторингу навчальних досягнень учнів  

- з української мови та літератури  (9 кл.); 

- з основ  економіки  (11 кл.). 

2. Про проведення засідань міських методичних об’єднань  педагогічних 

працівників (січень). 

3. Моніторинг сформованості умінь читання та розуміння тексту учнями 4 класів 

(СЗОШ № 4, гімназія, НВК “Первоцвіт” ). 

4. Обговорення матеріалів перспективного педагогічного досвіду. 

5. Про результати проходження курсової перепідготовки вчителями міста. 

6. Про стан організації роботи з учнями, які віднесені до спеціальної медичної 

групи (СЗОШ № 4, 7, 13, ліцей). 

7. Про результати перевірки ведення документації практичним психологом (ЗОШ 

№ 2, 16, ДНЗ № 20, 25). 

8. Про стан організації просвітницької  роботи з батьками та родинного виховання. 

січень  

Паулишинець С. 

Барбаш О. 

Рубець М. 

 

Цанько Т. 

 

Методисти 

Горват Н. 

Данашевський М. 

 

Михайлович Г. 

 

Барбаш О. 

 

2. 1.Про стан викладання правознавства (ЗОШ № 2, № 15, ліцей). 

2. Про підсумки участі у ІІ турі Всеукраїнського  конкурсу “Учитель року – 2014”. 

3. Про стан ведення класних журналів та об’єктивність оцінювання навчальних 

досягнень учнів випускних класів. 

4. Про стан організації роботи з безпеки життєдіяльності. 

5. Про роботу шкільної бібліотеки (НВК “Первоцвіт”, ЗОШ № 15). 

березень Барбаш О. 

Рубець М. 

 

Тіба Т. 

 

Пархоменко О. 

Герц Л. 

 

3. 1.Про підсумки роботи творчих  та динамічних груп, майстер-класів, опорних шкіл 

та шкіл передового перспективного досвіду. 

2. Про підсумки моніторингу навчальних досягнень учнів з: 

- правознавства (10 кл.);  

- світової літератури (8 кл.) . 

3. Про результати апробації підручників для 2 та 5 класів. 

4. Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної 

літератури. 

5. Про стан  організації та зміст роботи груп продовженого дня (НВК “Гармонія”, 

ЗОШ № 1, 3, 20). 

6. Про надання якісних освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами. 

7. Про стан впровадження “Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 кл. 

червень Методисти 

 

 

Барбаш О. 

Горват Н. 

Герц Л. 

Панкулич С. 

 

Цанько Т. 

 

Сівачек Н. 
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загальноосвітніх навчальних закладів”. 

8. Про діяльність шкіл молодого вчителя, молодого психолога та молодого 

спеціаліста. 

9.  Звіт про методичну роботу  в 2013-2014 навчальному році. 

Барбаш О. 

 

Рубець М. 

4. 1.Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. 

2. Обговорення та затвердження плану роботи ради методичного кабінету. 

Про організацію роботи над єдиною науково-методичною проблемою. 

3. Про підсумки проведення серпневих засідань  міських методичних об’єднань. 

4.Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної 

літератури. 

5. Затвердження планів роботи школи молодого вчителя, психолога та спеціаліста і 

плану роботи з резервом керівних кадрів. 

6.Розгляд та схвалення методичних розробок та навчальних програм. 

7. Затвердження планів роботи міжшкільних факультативів. 

8. Стан забезпечення підручниками та науково-методичною літературою. 

серпень Рубець М. 

Рубець М. 

 

методисти 

 

Панкулич С. 

 

Рубець М. 

 

Рубець М. 

Герц Л. 

 

5. 1.Про підготовку учнів до участі  у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських  

олімпіад з базових дисциплін, І та ІІ етапах конкурсу-захисту  науково-

дослідницьких робіт учнів-членів  МАН. 

2. Про організацію та проведення I туру Всеукраїнського конкурсу  “Учитель 

року”. 

3. Про проведення соціально-психологічного тренінгу професійного росту 

молодих спеціалістів. 

4. Розгляд та схвалення методичних розробок. 

листопад  Рубець М. 

 

 

Рубець М. 

 

Михайлович Г. 

 

Барбаш О. 
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ХІ. Орієнтовні організаційні накази управління освіти 

 
№ 

з/п 

Назва  наказу Відповідальний  

за виконання 

Відмітка про 

виконання 

січень 

1 Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  Цанько Т.  

2 Про проведення атестаційної експертизи Мукачівської загальноосвітньої школи І -  

ІІІ ст. №13 Мукачівської міської ради Закарпатської області  

Тіба Т.  

3 Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін   Цанько Т.  

4 Про проведення атестаційної експертизи Мукачівського еколого – натуралістичного центру 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 

Маховська К.  

5 Про підсумки ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської молоді  Барбаш О., Горват 

Н., Панкулич С. 

 

6 Про результати проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу — захисту науково — 

дослідницьких робіт учнів — членів Мукачівської філії МАН Закарпаття у 2013-2014н.р. 

Годьмаш В.  

7 Про підсумки І туру Всеукраїнського конкурсу “Учитель року — 2014” та міського 

конкурсу “Шукаємо молоді педагогічні таланти” 

Рубець М.  

8 Про проведення І (міського) етапу Всеукраїнського огляду — конкурсу на кращий стан 

фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах 

Понго Л.,  

Пархоменко О. 

 

9 Про підсумки проведення Всеукраїнського фестивалю дитячого театрального мистецтва в 

дошкільних навчальних закладах 

Понго Л.,  

Пархоменко О. 

 

лютий 

10 Про проведення профілактичного рейду “Урок” Куцик Т.  

11 Про проведення міської спартакіади серед загальноосвітніх навчальних закладів з 

волейболу (хлопці) 

Данашевський М.  

12 Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту управління освіти 

Мукачівського міськвиконкому на 2014 рік 

Бігарій І.  

13 Про проведення у 2014 році І етапу фестивалю — конкурсу “Воскресни, писанко!” 

 

Куцик Т.  

14 Про проведення комплексних профілактичних оглядів дітей декретованого віку у ДНЗ, 

інтернатних закладах, ДБСТ та прийомних сім”ях м. Мукачево на 2014 рік  

Понго Л.,  

Пархоменко О. 

 

15 Про проведення поглиблених оглядів учнів загальноосвітніх шкіл та інтернатних закладах у 

2014 році 

Куцик Т.  

16 Про затвердження графіка проведення засідань Мукачівської міської психолого — медико 

— педагогічної консультації на 2014 рік 

Сівачик Н.  

17 Про підсумки І туру Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних Понго Л.  
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працівників дошкільних навчальних закладів “Вихователь року - 2014” 

18 Про підсумки І (міського) етапу Всеукраїнського огляду — конкурсу на кращий стан 

фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах 

Понго Л.,  

Пархоменко О. 

 

19 Про проведення атестаційної експертизи Мукачівського дошкільного навчального закладу 

№16 Мукачівської міської ради Закарпатської області  

Понго Л.,  

Пархоменко О. 

 

березень 

20 Про відзначення Міжнародного жіночого дня — 8 Березня Горват Н.  

21 Про підсумки проведення профілактичного рейду “Урок” Куцик Т.  

22 Про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін  Цанько Т.  

23 Про організацію та порядок атестації екстернів Тіба Т.  

24 Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації  у 

загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2013-2014 навчальному році  

Тіба Т.  

25 Про проведення акції “Обміняй цигарку на цукерку” Барбаш О.  

26 Про проведення Мукачівського міського збору — змагання юних рятувальників - 

пожежників 

Бігарій І.  

27 Про проведення учбово — польових зборів з учнями 11 класів загальноосвітніх шкіл Бігарій І.  

28 Про підсумки обласної виставки — конкурсу декоративно — ужиткового і образотворчого 

мистецтва “Знай і люби свій край” 

Панкулич С.  

29 Про проведення міських олімпіад з української мови та математики для учнів початкових 

класів 

Цанько Т.  

30 Про організацію та проведення міського огляду — конкурсу “Таланти твої, Мукачево” 

серед художніх колективів  дошкільних навчальних закладів 

Понго Л.,  

Пархоменко О. 

 

квітень 

31 Про підсумки міського огляду — конкурсу “Таланти твої, Мукачево” серед художніх 

колективів  дошкільних навчальних закладів 

Понго Л.,  

Пархоменко О. 

 

32 Про організацію та проведення міського конкурсу дитячого малюнку на асфальті 

“Подарунок рідному місту” 

Понго Л.,  

Пархоменко О. 

 

33 Про організацію та проведення міської інтелектуальної олімпіади серед вихованців старших 

груп дошкільних навчальних закладів 

Понго Л.,  

Пархоменко О. 

 

34 Про підсумки атестації педагогічних працівників міста у 2013-2014 навчальному році Горват Н.  

35 Про проведення І етапу Всеукраїнського фестивалю дитячої творчості “Сузір”я 

талановитих дошкільнят” 

Понго Л.  

36 Про проведення міського огляду — конкурсу загонів юних інспекторів руху Бігарій І.  

37 Про проведення Тижня екологічного виховання Барбаш О.  

38 Про проведення міського (І етапу) фестивалю — конкурсу дитячої та юнацької творчості 

“Ми таланти твої, Закарпаття!” 

Куцик Т.  

39 Про організацію та проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних Данашевський М.  
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досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України у 

2013 році 

40 Про підсумки І етапу фестивалю — конкурсу “Воскресни, писанко!” Куцик Т.  

41 Про організацію оздоровлення та відпочинку  Куцик Т.  

42 Про заходи щодо попередження загибелі дітей на водних об”єктах Бігарій І.  

43 Про проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності в навчальних закладах Бігарій І.  

44 Про забезпечення пожежної безпеки об”єктів закладів освіти міста у весняно — літній 

пожежонебезпечний період 2014 року 

Бігарій І.  

травень 

45 Про організацію роботи дошкільних навчальних закладів у літній оздоровчий період Понго Л., 

Пархоменко О. 

 

46 Про організацію та проведення ХУІ Малих олімпійських ігор Понго Л., 

Пархоменко О. 

 

47 Про проведення обстеження мовлення дітей дошкільних навчальних закладів Гецко С.  

48 Про підсумки олімпіад в початкових класах з математики Цанько Т.  

49 Про створення апеляційних комісій Тіба Т.  

50 Про підсумки І етапу фестивалю — конкурсу “Воскресни, писанко!” Куцик Т.  

51 Про підсумки І етапу Всеукраїнського фестивалю дитячої творчості “Сузір’я талановитих 

дошкільнят” 

Понго Л.  

52 Про організацію роботи з обліку дітей і підлітків шкільного віку у 2013 році Бігарій І.  

53 Про проведення щорічного туристичного зльоту в НВК “Первоцвіт” Бігарій І.  

54 Про проведення у 2013-2014 навчальному році міської спартакіади серед загальноосвітніх 

навчальних закладів з легкої атлетики 

Данашевський М.  

55 Про нагородження призерів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, 

Всеукраїнського конкурсу — захисту науково — дослідницьких робіт учнів — членів 

МАН, Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика, Міжнародного мовно — 

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т.Г.Шевченка 

Цанько Т.  

56 Про охорону життя та здоров’я дітей під час відпочинку та оздоровлення влітку 2013 року Куцик Т.  

57 Про організацію профілактичної роботи по створенню безпечних умов праці працівників та 

відпочинку дітей у таборах з денним перебуванням та в ДОК “Мрія” 

Куцик Т.  

58 Про підсумки Мукачівського міського збору змагання юних рятувальників - пожежників Бігарій І.  

59 Про підсумки міського конкурсу — огляду загонів юних інспекторів руху Бігарій І.  

60 Про санітарне та епідемічне забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей у 2013 році та 

організація харчування дітей  

Куцик Т.  

61 Про нагородження випускників 11-х класів медалями у 2013-2014 н.р. Тіба Т.  

62 Про організацію проведення обліку дітей дошкільного віку у 2014 році 

 

Понго Л.  
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червень 

63 Про підготовку енергетичного та теплового господарства навчальних закладів міста до 

роботи в осінньо — зимовий період 2014-2015рр. 

Бігарій І.  

64 Про підготовку до нового 2014-2015 навчального року   

65 Про результати роботи таборів відпочинку при загальноосвітніх навчальних закладах 

протягом літа 2014 року 

Куцик Т.  

66 Про відзначення у 2014 році Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні Куцик Т.  

67 Про проведення засідань міських методичних об’єднань Рубець М.  

68 Про реалізації навчальних закладах соціально — просвітницького проекту “Стоп алкопоп” 

щодо обмеження споживання неповнолітніми слабоалкогольних напоїв 

Барбаш О.  

серпень 

69 Про організацію та проведення Європейського тижня мобільності в дошкільних навчальних 

закладах 

Понго Л.  

70 Про організацію відзначення Всеукраїнського Дня дошкілля Понго Л., 

Пархоменко О. 

 

71 Про заходи щодо організації харчування у 2014-2015 навчальному році Куцик Т.  

72 Про перевірку стану готовності шкіл, дошкільних навчальних закладів та позашкільних 

установ до нового 2014-2015 н.р. 

Бігарій І, Понго Л, 

Куцик Т. 

 

73 Про заходи щодо забезпечення проведення у 2014 році Всеукраїнського конкурсу — рейду 

“Увага! Діти на дорозі” 

Бігарій І.  

74 Про організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладах освіти м. 

Мукачево на 2014-2015н.р. 

Бігарій І.  

75 Про проведення міського конкурсу “Кращий дошкільний навчальний заклад” у 2014 році Понго Л.  

76 Про проведення обстеження мовлення учнів початкових класів Гецко С.  

77 Про структуру 2014-2015н.р. Тіба Т.  

78 Про організацію харчування учнів загальноосвітніх шкіл Куцик Т.  

79 Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами закладів освіти міста у 2014-

2015н.р. 

Рубець М.  

80 Про затвердження складу Мукачівської міської психолого — медико — педагогічної 

консультації на 2013-2014н.р. 

Сівачек Н.  

81 Про затвердження графіка проведення засідань  Мукачівської міської психолого — медико 

— педагогічної консультації на 2013-2014н.р. 

Сівачек Н.  

82 Про організацію та проведення Європейського тижня мобільності Куцик Т., Понго Л.  

вересень 

83 Про розподіл функціональних обов’язків між працівниками управління освіти та 

методичного кабінету 

Тіба Т.  

84 Про проведення атестаційної експертизи Мукачівського дошкільного навчального закладу Понго Л.  
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№8 Мукачівської міської ради Закарпатської області 

85 Про організацію та проведення міського конкурсу “Кращий сайт дошкільного навчального 

закладу” 

Понго Л., 

Пархоменко О. 

 

86 Про результати проведення обліку дітей дошкільного віку в 2014 році Понго Л.  

87 Про проведення атестаційної експертизи Мукачівської загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів №20  Мукачівської міської ради Закарпатської області 

Тіба Т.  

88 Про участь команди ЗОШ І — ІІ ст. №15 у Всеукраїнській військово — патріотичній 

спортивній грі “Зірниця” 

Барбаш О.  

89 Про організацію відзначення Всеукраїнського Дня дошкілля Понго Л.  

90 Про навчальні програми з позашкільної освіти Барбаш О.  

91 Про виконання правил безпеки на залізничному транспорті Бігарій І.  

92 Про пожежну безпеку Бігарій І.  

93 Про запобігання надзвичайним ситуаціям, пов’язаних з використанням побутових газових 

приладів 

Бігарій І.  

94 Про проведення Місячника енергобезпеки та профілактики травматизму Бігарій І.  

95 Про забезпечення пожежної безпеки об’єктів закладів освіти  міста у осінньо — зимовий 

пожежонебезпечний період 2014-2015н.р. 

Бігарій І.  

96 Про організацію допризовної підготовки в 2014-2015н.р. Бігарій І.  

97 Про організацію роботи з обдарованими дітьми у 2014-2015н.р. Рубець  

98 Про створення атестаційної комісії ІІ рівня педагогічних працівників та затвердження її 

складу у 2014-2015н.р. 

Рубець М.  

99 Про організований початок 2014-2015н.р. у дошкільних навчальних закладах Понго Л.  

100 Про результати першого етапу конкурсу “Кращий дошкільний навчальний заклад” Понго Л.  

101 Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників у 2014-2015н.р. Горват Н.  

102 Про організований початок 2014-2015н.р. У загальноосвітніх та позашкільних навчальних 

закладах 

Бігарій І., Куцик Т.  

103 Про підготовку до проведення Мукачівського міського свята “День Святого Мартина в 

Мукачеві” 

Куцик Т., Понго Л.  

104 Про проведення Всеукраїнського місячника — рейду “Урок” Куцик Т.  

105 Про затвердження плану заходів роботи з обдарованою молоддю на 2014-2015н.р. Цанько Т.  

106 Про атестацію керівних кадрів навчальних закладів  Тіба Т.  

жовтень 

107 Про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2014-

2015н.р. 

Цанько Т.  

108 Про проведення у 2014-2015н.р. І туру Всеукраїнського конкурсу “Учитель року - 2014” Рубець М.  

109 Про заходи по відзначенню 70-ої річниці з дня визволення України та міста Мукачево від 

фашистських загарбників 

Барбаш О.  
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110 Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та І 

етапу конкурсу з образотворчого мистецтва у 2013-2014н.р. 

Цанько Т.  

111 Про стан охоплення дітей і підлітків шкільного віку навчанням та здобуття повної загальної 

середньої освіти в навчальних закладах міста у 2014 році 

Бігарій І.  

112 Про затвердження порядку проведення та складу журі І туру Всеукраїнського конкурсу 

“Учитель року-2014” 

Рубець М.  

113 Про проведення ХУ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика Рубець М.  

114 Про проведення У Міжнародного мовно — літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді ім. Т.Г.Шевченка 

Рубець М.  

115 Про проведення ХІУ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості Рубець М.  

116 Про підсумки міських конкурсів “Чарівний ліхтарик” серед загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладів міста і на кращу розмальовку “Святий Мартин: історія 

та легенда” серед вихованців дошкільних навчальних закладів 

Понго Л., Куцик Т.  

117 Про організацію навчання учнів за екстернатною формою у 2014-2015н.р. Тіба Т.  

листопад 

118 Про організацію та проведення Новорічно — різдвяних свят у дошкільних навчальних 

закладах міста 

Понго Л.  

119 Про проведення УІ Мукачівського загального дитячо — юнацького конкурсу “Ялинкова 

прикраса” на виготовлення новорічної прикраси для міської ялинки 

Куцик Т.  

120 Про проведення міської виставки — конкурсу декоративно — ужиткового і образотворчого 

мистецтва “Знай і люби свій край ” 

Куцик Т.  

121 Про проведення міського конкурсу еколого — натуралістичного напряму “Замість ялинки 

— новорічна композиція” 

Куцик Т.  

122 Про підсумки УІ Міжнародного мовно — літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді ім. Т.Г.Шевченка у 2014-2015н.р. 

Цанько Т.  

123 Про проведення міського етапу обласного конкурсу дитячого малюнку “Міліція очима 

дітей” 

Куцик Т.  

124 Про підсумки І туру Всеукраїнського конкурсу “Учитель року - 2015” Рубець М.  

125 Про проведення у 2014-2015н.р. Міської спартакіади серед загальноосвітніх навчальних 

закладів з баскетболу 

Данашевський М.  

126 Про підсумки У Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика у 2014-2015н.р Цанько Т.  

127 Про проведення засідань міських методичних об’єднань Рубець  

грудень 

128 Про підсумки У Мукачівського загальноміського дитячо — юнацького конкурсу “Ялинкова 

прикраса” на виготовлення новорічної прикраси для міської ялинку 

Куцик Т.  

129 Про підсумки міського етапу обласного конкурсу дитячого малюнку “Міліція очима дітей” Куцик Т.  

130 Про підсумки міського конкурсу еколого — натуралістичного напряму “Замість ялинки — КуцикТ.  
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новорічна композиція” 

131 Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та ІІ 

етапу конкурсу з образотворчого мистецтва у 2014-2015н.р. 

Цанько Т.  

132 Про підсумки міського етапу виставки — конкурсу декоративно — ужиткового і 

образотворчого мистецтва “Знай і люби свій край” 

Куцик Т  

 

 

ХІІ. Контрольно-діагностична діяльність 

(атестація навчальних закладів,  інспектування, тематичні перевірки) 

 

з /п Зміст заходів 
Строки 

виконання 
Відповідальні за 

виконання 

Форма 

узагальнення 

1.  Забезпечити виконання заходів за результатами перевірки, яку здійснювала 

Державна інспекція навчальних закладів України з 4 до 13 листопада 2013 року. 

Постійно Управління освіти, 

методичний кабінет 
 

2.  З метою контролю об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів та 

дотримання вимог ведення ділової документації здійснити перевірку класних 

журналів випускних класів 

Січень Управління освіти, 

методичний кабінет 
Наказ 

3.  Провести перевірку роботи шкільних бібліотек НВК “Первоцвіт”, ЗОШ № 15 Січень Управління освіти, 

методичний кабінет 
Довідка, наказ 

4.  Вивчити професійну діяльність керівників навчальних закладів, які атестуються 

відповідно наказу управління освіти від 10.10.2013 № 183 

Січень Управління освіти, 

методичний кабінет 
Характеристики 

5.  Тематична перевірка з питань виконання листа МОН від 19.08.2011 №19-635 

щодо організації та проведення “Тижня безпеки дитини” у ДНЗ 

№6,9,12,17,18,21,25 

Лютий Понго Л. 

Пархоменко О. 
Довідка, наказ 

6.  Здійснити контроль за ходом атестації педагогічних працівників у навчальних 

закладах 

Лютий Управління освіти, 

методичний кабінет 

Довідка, наказ 

7.  Провести атестаційну експертизу дошкільного навчального закладу № 34  Лютий Експертна комісія Акт 

8.  Провести інспектування за підсумками атестаційної експертизи ЗОШ І-ІІ ст. 

№14 та ЗОШ І-ІІІ ст. №6 

Лютий  

 

Маховська К. 

Паулишинець С. 
Довідка, рішення 

колегії 

9.  Здійснити вивчення стану викладання правознавства у ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 ім. 

Т.Г.Шевченка, №15, ліцеї 

Лютий Барбаш О. Довідка, рішення 

колегії 

10.  Вивчити реальний стан з виконання   ст. 20 Закону України «Про позашкільну 

освіту» в частині залучення та соціального захисту вихованців, учнів, які 

потребують соціальної реабілітації, до різних форм позашкільної освіти 

Березень Маховська К. 

Куцик Т. 

Барбаш О. 

Довідка, наказ 

11.  Провести атестаційну експертизу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13  

 

Березень Експертна комісія Акт 
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12.  Провести інспектування за підсумками атестаційної експертизи ДНЗ №28 Березень  

 

Понго Л. 

Пархоменко О. 

Довідка, рішення 

колегії 

13.  Провести інспектування за підсумками атестаційної експертизи ДНЗ №11 Березень  Понго Л. 

Пархоменко О. 

Довідка, рішення 

колегії 

14.  Провести атестаційну експертизу Мукачівського ЕНЦУМ Мукачівської міської 

ради Закарпатської області 

Березень-

квітень 
Експертна комісія Акт 

15.  Провести контрольні зрізи знань з правознавства  учнів 10-х класів 

загальноосвітніх шкіл 

Березень Барбаш О.О. Довідка, наказ 

16.  Вивчити стан організації  та зміст роботи груп продовженого дня (НВК 

“Гармонія”, ЗОШ І-ІІІ ст..№ 1 ім. О.С.Пушкіна, ЗОШ І-ІІІ ст...№ 3 ім.Ф.Ракоці 

П, ЗОШ І-ІІІ  ст..№20)  

Квітень-

травень 
Управління освіти, 

методичний кабінет 

Довідка, наказ 

17.  Вивчити питання організації харчування у навчальних закладах ЗОШ № 1, 3, 4, 

11, 13, 14,15, НВК «Гармонія», НВК «Первоцвіт», гімназія. 

Квітень Управління освіти Довідка, наказ 

18.  Провести атестаційну експертизу дошкільного навчального закладу №16 Квітень Експертна комісія Акт 

19.  Здійснити перевірку  виконання керівниками навчальних закладів вимог 

Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх 

типів і форм власності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 

України 28.08.2013 №1239 у частині організації документообігу та здійснення 

контролю за виконанням документів 

Квітень Управління освіти  Довідка, наказ 

20.  Провести контрольні зрізи знань із світової літератури учнів 8 кл. 

загальноосвітніх шкіл 

Квітень Горват Н.І. Довідка, наказ 

21.  Провести інспектування за підсумками атестаційної експертизи ДНЗ № 19 Травень  Понго Л. 

Пархоменко О. 
Довідка, рішення 

колегії 

22.  Провести інспектування за підсумками атестаційної експертизи Будинку 

школярів 

Травень  Маховська К. 

Куцик Т.М. 

Довідка, рішення 

колегії 

23.  Провести перевірку у загальноосвітніх навчальних закладах з питань 

проведення державної підсумкової атестації учнів та об’єктивність перевірки 

робіт претендентів на нагородження медалями 

Травень-

червень 

Управління освіти, 

методичний кабінет 

Довідка, наказ 

24.  Забезпечити належну підготовку закладів освіти до проведення ЗНО Травень-

червень 

Управління освіти, 

методичний кабінет 

Інформація 

25.  Провести інспектування за підсумками атестаційної експертизи ДНЗ №29 Вересень  

 

Понго Л. 

Пархоменко О. 

Рішення колегії 

26.  Вивчити стан організованого початку навчального року Вересень Управління освіти, 

методичний кабінет 

Довідка, 

наказ 

27.  Провести атестаційну експертизу Мукачівського дошкільного навчального 

закладу  №8 Мукачівської міської ради Закарпатської області 

Жовтень Експертна комісія Акт 

28.  Провести інспектування за підсумками атестаційної експертизи ДНЗ №33 жовтень Понго Л. Довідка, рішення 
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 Пархоменко О. колегії 

29.  Провести атестаційну експертизу Мукачівської загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ст.. №20 Мукачівської міської ради Закарпатської області 

Листопад Експертна комісія Акт 

30.  Провести інспектування за підсумками атестаційної експертизи ЗОШ І-ІІІ  ст.             

№ 7 

Листопад  Тіба Т. 

Данашевський М. 

Довідка, рішення 

колегії 

31.  Тематична перевірка в ДНЗ міста про виконання п.2ст.20 ЗУ „Про дошкільну 

освіту” щодо підготовки та організації засідань педагогічних рад в ДНЗ 

№3,5,7,15,20,23,30 

Листопад Понго Л. 

Пархоменко О. 
Наказ 

32.  Провести інспектування за підсумками атестаційної експертизи ЗОШ І-ІІІ  ст.    

.№ 2  ім.  Т.Г. Шевченка 

Грудень  Маховська К. 

Горват.Н. 

Довідка, рішення 

колегії 

 

 

ХІІІ. Наради керівників закладів освіти 

 

13.1.Наради керівників загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів 

 
Порядок денний Дата 

проведення 

Форма 

узагальнення 

Відповідальні 

1.Про результативність участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських  олімпіад з 

базових дисциплін та першому етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН. 

Січень наказ Рубець М. 

 

 

2.Про приведення Статутів навчальних закладів у відповідність до Положення про 

загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 27.08.2010 № 778 та інших чинних нормативно-правових актів. 

Інформація Тіба Т. 

Рубець М. 

 

1.Про стан травматизму учасників навчально-виховного процесу за підсумками 2013 

року 

лютий інформація Бігарій І. 

 

2.Про дотримання вимог Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 №930 (зі змінами, 

затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 20.12.2011 №1473) 

наказ Рубець М. 

 

 

3.Про виконання адміністраціями навчальних закладів вимог Типової інструкції з 

діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 28.08.2013 №1239 у 

частині ведення класних журналів та об’єктивність оцінювання навчальних 

досягнень учнів-претендентів на нагородження медалями, учнів-претендентів на 

отримання свідоцтв з відзнакою 

Довідка, наказ Рубець М. 
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1. Про підсумки вивчення реального стану з виконання ст. 20 Закону України «Про 

позашкільну освіту» в частині залучення та соціального захисту вихованців, учнів, 

які потребують соціальної реабілітації, до різних форм позашкільної освіти. 

березень довідка Маховська К. 

 

 

2. Про порядок завершення навчального року та проведення державної підсумкової 

атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014н.р. 

наказ Тіба Т.В. 

 

3.Про результативність участі учнів у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських  олімпіад з 

базових дисциплін та другому етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН. 

Наказ Рубець М. 

 

1. Про підготовку до щорічного звіту керівника та дотримання при цьому   

Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним 

колективом та громадськістю., затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України 23.03.2005 №178 

квітень Методичні 

рекомендації 

Маховська К. 

 

 

 

 

2.Про результати перевірки виконання керівниками навчальних закладів вимог 

Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і 

форм власності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 28.08.2013 

№1239 у частині організації документообігу та здійснення контролю за виконанням 

документів 

Довідка, наказ Колеснікова І. 

3. Про організацію оздоровчої кампанії у 2014 році   наказ Мотильчак М. 

1.Про підсумки перевірки з питань проведення державної підсумкової атестації учнів 

та об’єктивність перевірки робіт претендентів на нагородження медалями 

травень Довідка, наказ Маховська К. 

 

 2. Про результати вивчення стану організації  та зміст роботи груп продовженого дня 

(НВК “Гармонія”, ЗОШ І-ІІІ  ст..№ 1 ім. О.С.Пушкіна, ЗОШ І-ІІІ ст..№ 3 ім.Ф.Ракоці 

П, ЗОШ І-ІІІ ст. .№20)  

довідка Цанько Т. 

 

3.Про стан відвідування учнями школи  інформація Бігарій І. 

1. Про підсумки роботи закладів освіти протягом навчального року та підготовка до 

розширеного засідання колегії управління освіти 

червень довідка Мотильчак М. 

 

2. Про планування роботи навчального закладу Методичні 

рекомендації 

Тіба Т. 

1.Про стан підготовки навчальних закладів до нового навчального року. Серпень інформація Мотильчак М. 

2.Про особливості організації навчально-виховного процесу у новому навчальному 

році 

інформація Рубець М. 

1.Про роботу  загальноосвітніх навчальних закладів із виконання Інструкції з обліку 

дітей і підлітків шкільного віку 

вересень довідка Бігарій І. 

 

2. Про організацію та  проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін 

наказ Рубець М. 
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1.Про підсумки перевірки навчальних закладів з питань організованого початку 

навчального року 

жовтень довідка Бігарій І. 

 

2. Про продовження навчання та працевлаштування випускників шкіл інформація Бігарій І. 

1. Про особливості проведення І туру  Всеукраїнського конкурсу  «Учитель року» листопад Методичні 

рекомендації 

Рубець М. 

1. Про проект бюджету освіти на 2015 рік грудень інформація Мотильчак М. 

 

13.2. Наради завідуючих дошкільними навчальними закладами 

 
Порядок денний Дата 

проведення 

Форма 

узагальнення 

Відповідальні 

1.Про батьківську плату по дошкільним навчальним закладам за 2013 рік Січень наказ Мотильчак М. 

Понго Л. 

2.Про  захворюваність дітей у дошкільних навчальних закладах за 2013 рік  наказ Понго Л. 

1.Про хід атестації педагогічних працівників у 2013-2014 році( за результатами 

перевірки) 

Лютий  довідка, наказ Понго Л. 

Пархоменко О. 

2.Про результати проведення Всеукраїнського фестивалю дитячого театрального 

мистецтва в дошкільних навчальних закладах відповідно до листа МОН від21.10.2013 

року №1/9-735. 

Наказ Понго Л. 

Пархоменко О. 

1.Про виконання п.1.12 Інструкції з організації харчування дітей в ДНЗ з метою 

організації раціонального харчування. 

Березень  довідка, наказ Понго Л. 

Пархоменко О . 

2. Про результати тематичної перевірки з питань виконання листа МОН від 

19.08.2011року №1Ї9-635 щодо організації та проведення “Тижня безпеки дитини” у 

ДНЗ міста 

довідка, наказ Понго Л. 

Пархоменко О . 

1.Підготовка  до проведення відбіркових турів міського огляду –конкурсу „Таланти 

твої, Мукачево”. 

Квітень  наказ Понго Л. 

Пархоменко О . 

2.Про використання енергоносіїв ДНЗ за 1 квартал. Інформація Мотильчак М. 

Понго Л. 

1.Про підготовку ДНЗ до літнього оздоровчого періоду. Травень  наказ Понго Л. 

2.Про підсумки роботи міських методичних об’єднань за навчальний рік. Наказ Пархоменко О . 

1.Про виконання листа МОН від 17.07.2013 №1Ї9-499 щодо  електронної реєстрації 

дітей в ДНЗ 

Червень  інформація Понго Л. 

1.Про організований початок навчального року в ДНЗ міста. Серпень  наказ Мотильчак М. 

Понго Л. 

2.Про комплектацію та режим роботи груп  в ДНЗ у новому навчальному році інформація Понго Л. 

Пархоменко О . 
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1.Про виконання листа МОН  від 07.05.2007 №1Ї9-263 „Про організацію обліку дітей 

дошкільного віку” 

Вересень  інформація Понго Л. 

Пархоменко О . 

2.Про підготовку закладів до роботи в осінньо-зимовий період інформація Мотильчак М. 

Понго Л. 

1.Про підготовку до організації та проведення конкурсів професійної майстерності. Жовтень  наказ Понго Л. 

Пархоменко О . 

2.Про виконання п.1.13 Інструкції з організації харчування дітей в ДНЗ з метою 

виконання натуральних норм харчування. 

Наказ Понго Л. 

1. Результати тематичної перевірки в ДНЗ міста про виконання п.2ст.20 ЗУ „Про 

дошкільну освіту” щодо підготовки та організації засідань педагогічних рад в ДНЗ 

Листопад наказ  ана ш. 

ПархоменкоО. 

1.Підготовка до проведення новорічно - різдв’яних свят. Грудень інформація Понго Л. 

Пархоменко О . 

2.Підготовка до складання звітів ф-85к  Методичні 

рекомендації 

Понго Л. 

 

  

13.3. Наради заступників директорів з навчально – виховної роботи 

 

Порядок денний 
Дата 

проведення 
Форма узагальнення Відповідальні 

1. Про підготовку та проведення педагогічної ради – колегіального органу 

управління навчальним закладом 

Січень  

 

Методичні 

рекомендації, 

презентація 

Тіба Т. 

 

2. Про особливості реєстрації до участі у ЗНО у 2014 році 

 

Методичні 

рекомендації, 

презентація 

Данашевський М. 

3. Про організацію та діяльність органів громадського самоврядування у 

загальноосвітніх навчальних закладах 

Методичні 

рекомендації, 

презентація 

 

Барбаш О. 

1.Про порядок завершення навчального року та проведення державної 

підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-

2014н.р. 

Квітень  Методичні 

рекомендації 

Маховська К. 

 

2. Про планування роботи навчального закладу 

 

Методичні 

рекомендації 

Тіба Т. 

1. Про особливості організації навчально-виховного процесу в новому 

навчальному році 

Серпень Методичні 

рекомендації 

Рубець М. 
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13.4.Наради заступників директорів з виховної роботи загальноосвітніх шкіл, заступників директорів та 

методистів позашкільних закладів 

 
Порядок денний Дата 

проведення 

Форма 

узагальнення 

Відповідальні 

1.Про підсумки перевірки стану просвітницької роботи з батьками та родинного 

виховання у загальноосвітніх навчальних закладах 

Лютий 

 

довідка, наказ 

 

Барбаш О. 

 

2. Про стан правопорушень у 2013 р. наказ Куцик Т. 

3.Про підготовку до загальноміського фестивалю шкільних команд КВН – 2014 наказ Барбаш О. 

1. Про організацію оздоровлення у  2014 р. Травень наказ Куцик Т. 

2. Про підготовку Свята випускників -2014 наказ Барбаш О. 

3. Про підсумки реалізації просвітницького проекту «Стоп алкопоп» щодо обмеження 

споживання  неповнолітніми слабоалкогольних напоїв 

наказ Барбаш О. 

 

1.Про підсумки виховної роботи у 2013-2014н.р. Серпень 
 

наказ Барбаш О. 
2. Про підсумки оздоровлення дітей протягом літа 2014 р. наказ Куцик Т. 

3. Про організацію виховної роботи у 2014-2015 н.р. наказ Барбаш О. 

4. Про співпрацю загальноосвітніх шкіл та позашкільних закладів освіти по 

залученню дітей та учнівської молоді до гурткової роботи та участі у загальноміських 

заходах 

довідка, наказ Куцик Т.  

1.Про організацію військово-патріотичного виховання школярів та підготовку до 

святкування 70-ої річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. 

Жовтень 

 

наказ Барбаш О. 

 

2. Про організацію роботи щодо  збереження здоров’я вихованців, дотримання правил 

техніки безпеки та профілактики травматизму 

 наказ Бігарій І. 

 

3. Про підготовку до Дня Святого Мартина  наказ Куцик Т. 

 

XIV. Забезпечення гарантованого права громадян 

на здобуття дошкільної,  загальної середньо та позашкільної освіти 

 
№ 

п/п 
Зміст діяльності Термін Відповідальні Примітка 

1 Розробити План спільних дій із службою у справах дітей міськвиконкому, 

ВКІС МВ УМВС України в Закарпатській області та міським центром 

соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді з метою проведення якісної та 

своєчасної роботи з охоплення навчанням дітей та підлітків 

До 05.02 Управління освіти  

2 З метою контролю за залученням підлітків до навчання створити До 15.04 Бігарій І.  
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електронний облік дітей шкільного віку 

3 Підготувати проекти рішень виконавчого комітету: 

- „Про організацію роботи з обліку дітей і підлітків шкільного віку у 

2014 році”; 

 

Квітень 

 

Бігарій І. 

 

- „Про організацію роботи з обліку дітей дошкільного віку у 2014 році” Травень Понго Л.  

4 Провести інструктаж з відповідальними особами за складання списків 

дітей і підлітків шкільного віку  

До 15.05 Бігарій І.  

5 Організувати роботу загальноосвітніх навчальних закладів з проведення 

обліку дітей і підлітків шкільного віку 

травень –

серпень 

Бігарій І.  

6 Підготувати проект рішення виконкому „Про затвердження списків обліку 

дітей і підлітків шкільного віку” 

До 20.08 Бігарій І.  

7 Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства при організації 

індивідуального, інклюзивного навчання та здобуття дітьми загальної 

середньої освіти у формі екстернату 

Протягом 

навчального 

року 

Управління 

освіти. 

Методичний 

кабінет 

 

8 Провести уточнення списків обліку дітей і підлітків шкільного віку 

навчальними закладами 

До 10.09  Бігарій І.  

9 Підготувати  звіт про облік дітей і підлітків шкільного віку та подати його 

в департамент освіти і науки, молоді та спорту облдежадміністрації 

До 25.04 

      10.09 

      10.12       

Бігарій І.  

10 Скласти списки дітей і підлітків шкільного віку, які 

- підлягають навчанню, але не навчаються 

До 10.09 

 

Бігарій І. 

 

 

- мають вади розумового або фізичного розвитку і навчаються за 

програмою допоміжної школи 

До 20.08  

 

МПМПК 

 

 

- мають вади розумового або фізичного розвитку і не підлягають 

навчанню 

До 20.08  МПМПК 

 

 

11 Підготувати інформацію про учнів , які не приступили до навчання станом 

на 5 вересня 2014 року 

До 10.09  Бігарій І.  

12 Підготувати інформацію про подальше навчання та працевлаштування 

випускників 9-ого, 11-го класів 2014 року 

До 20.09 Бігарій І.  

13 Забезпечити контроль за дотриманням адміністраціями загальноосвітніх 

навчальних закладів вимог чинного законодавства у частині зарахування й 

відрахування учнів  

Протягом 

навчального 

року 

Бігарій І.  

14 Поновити базу даних про дітей , які проживають у неблагополучних 

сім’ях 

жовтень Куцик Т.  
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 ХУ. Робота з керівними та педагогічними кадрами 

 
№ 

п/п 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 
Відповідальні Примітка 

1. Провести засідання  міських методичних об’єднань педагогічних 

працівників 

До 20 січня Управління освіти, 

методичний кабінет 

 

2 Провести практичний семінар для керівників ДНЗ з питань електронної 

реєстрації дітей 

Січень Понго Л. 

Данашевський М. 

 

3 Провести засідання “Школи молодого вчителя” Січень Методичний кабінет  

4 Провести навчально-методичний семінар директорів загальноосвітніх 

шкіл на базі ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 ім. Т.Г.Шевченка  

Січень Управління освіти, 

методичний кабінет, 

ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№2 ім. Т.Г.Шевченка 

 

5 Провести навчально-методичний семінар вчителів математики  на базі 

НВК “Гармонія» 

Січень Управління освіти, 

методичний кабінет, 

НВК «Гармонія» 

 

6. Провести семінар-практикум  секретарів-друкарок загальноосвітніх 

навчальних закладів з питань ведення ділової документації 

Січень Колеснікова І  

7. Провести семінар-практикум для керівників ДНЗ на тему “Співпраця 

методичної та психологічної служб дошкільного закладу” на базі ДНЗ 

№16 

Січень Понго Л. 

Пархоменко О . 

 

8. Провести  засідання  атестаційної  комісії  ІІ рівня за  результатами  

вивчення  ходу  атестації  у навчальних  закладах 

До  

15 лютого 

Управління освіти, 

методичний кабінет 

 

9. 
Провести навчально-методичні семінари: 

- вчителів 1-х класів  на базі ЗОШ  І-ІІІ ст. №1 ім. О.С.Пушкіна; 

- вчителів географії на базі ЗОШ І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ; 

- вчителів хімії  на базі СШ І-ІІІ ст. №16; 

-    вчителів  трудового навчання  на базі Мукачівської гімназії 

 

Лютий 

 

Управління освіти, 

методичний кабінет 

 

10. Провести семінари-практикуми: 

- вчителів німецької мови  на базі СЗОШ І-ІІІ ст. № 4; 

- вчителів української мови та літератури на базі ЗОШ І-ІІІ ст.  № 6; 

-    вчителів фізики на базі ЗОШ  І-ІІІ ст. № 13; 

Лютий Управління освіти, 

методичний кабінет 

 

11. Провести засідання „Школи молодого спеціаліста”   Лютий Понго Л. 

Пархоменко О . 

 

12. Провести засідання методичного об’єднання інструкторів фізичної 

культури ДНЗ на базі ДНЗ № 19 

Лютий Понго Л. 

Пархоменко О . 
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13. Підготувати методичні рекомендації “Організація цільових прогулянок у 

ДНЗ” 

Лютий Понго Л. 

Пархоменко О . 

 

14. Провести семінар-практикум  секретарів-друкарок позашкільних 

навчальних закладів з питань ведення ділової документації 

Лютий Колеснікова І.  

15. Організувати та провести міський конкурс «Шукаємо молоді педагогічні 

таланти» 

Лютий Управління освіти, 

методичний кабінет 

 

16. Провести засідання методичного об’єднання  вихователів ДНЗ на тему 

“Сучасні новітні технології в дошкільному навчальному закладі” 

Лютий – 

березень 

Понго Л. 

Пархоменко О . 

 

17. Провести засідання Школи молодого психолога  на базі ДНЗ № 23 Лютий Михайлович Г.Г.  

18. Провести засідання постійно діючого семінару резерву директорів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Лютий Рубець М.І.  

19. Організувати участь керівників позашкільних навчальних закладів у 

обласному конкурсі методичних розробок 

Лютий Методичний кабінет  

20. Провести засідання методичного об’єднання музичних керівників  на базі 

ДНЗ № 12 

Березень Понго Л. 

Пархоменко О . 

 

21. Провести навчально-методичні семінари: 

- вчителів історії  на базі ЗОШ І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ; 

- вчителів предмету “Захист Вітчизни”  на базі ЗОШ І-ІІІ ст.. № 7; 

- вчителів біології  на базі ЗОШ І-ІІІ ст.№ 10; 

- вчителів 4-х класів  на базі ЗОШ І-ІІ ст..№ 14; 

-    вчителів англійської мови  на базі ліцею. 

Березень Управління освіти, 

методичний кабінет 

 

22. Провести семінари-практикуми: 

- вчителів художньо-естетичного циклу  на базі гімназії; 

- вчителів угорської мови  на базі угорсько мовного ліцею; 

- шкільних бібліотекарів  на базі ЗОШ І-ІІІ ст. № 20; 

- практичних психологів  на базі ЗОШ І-ІІІ ст.. № 11; 

-    класних керівників  а базі СЮТ. 

Березень Управління освіти, 

методичний кабінет 

 

23. Провести навчально-методичний семінар заступників директорів з 

навчально-виховної роботи  на базі СШ І-ІІІ ст..№16 

Березень  Управління освіти, 

методичний кабінет 

 

24. Провести засідання Школи молодого вчителя Березень  Управління освіти, 

методичний кабінет 

 

25. Провести засідання атестаційної  комісії П рівня До  

10 квітня 

Управління освіти, 

методичний кабінет 

 

26. Провести засідання постійно діючого семінару директорів позашкільних 

навчальних закладів 

Квітень Управління освіти, 

методичний кабінет 

 

27. Провести  семінар-практикум вчителів математики  на базі ЗОШ І-ІІІ 

ст..№ 1 ім.. О.С.Пушкіна 

Квітень Управління освіти, 

методичний кабінет 
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28. Провести навчально-методичні семінари: 

- вчителів світової літератури на базі ЗОШ І-ІІІ ст. .№ 4; 

- вчителів основ здоров’я  на базі ЗОШ І-ІІІ ст. № 6; 

- вчителів інформатики  на базі ЗОШ І-ІІІ ст. № 10; 

- вчителів 2-х класів  на базі ЗОШ І-ІІІ ст. № 11; 

- вчителів обслуговуючої праці  на базі НВК “Первоцвіт”; 

-    вихователів груп продовженого дня  на базі ЗОШ І-ІІІ ст. № 20. 

Квітень Управління освіти, 

методичний кабінет 

 

29. Провести комплексний семінар-практикум заступників директорів з 

виховної роботи та педагогів-організаторів   на базі ЗОШ І-ІІІ ст. № 13 

Квітень Управління освіти, 

методичний кабінет 

 

30. Провести семінар-практикум директорів загальноосвітніх навчальних 

закладів  на базі ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 

Квітень Управління освіти, 

методичний кабінет 

 

31. Провести засідання постійно діючого семінару резерву керівників 

позашкільних навчальних закладів 

Квітень Управління освіти, 

методичний кабінет 

 

32. 
Провести заключне засідання „Школи молодого спеціаліста”  

 

Квітень Понго Л. 

Пархоменко О. 

 

33. Провести засідання Школи молодого психолога  на базі ДНЗ № 23 Квітень Михайлович Г.Г.  

34. Провести навчально-методичні семінари: 

- вчителів французької мови  на базі ЗОШ І-ІІІ ст.. № 2 ім. 

Т.Г.Шевченка; 

- вчителів 3-х  класів  на базі ЗОШ І-ІІІ ст.. № 20 

Квітень Управління освіти, 

методичний кабінет 

 

35. Провести семінари-практикуми: 

- вчителів етики  на базі ЗОШ І-ІІІ ст. № 11; 

- вчителів фізичної культури  на базі НВК “Первоцвіт” 

-  

Квітень Управління освіти, 

методичний кабінет 

 

36. Провести засідання постійно діючого семінару резерву керівних кадрів 

ДНЗ 

Травень Понго Л. 

Пархоменко О. 

 

37. Провести засідання Школи молодого вчителя Травень Методичний кабінет  

38. Провести засідання методичного об’єднання вихователів ДНЗ Травень Понго Л. 

Пархоменко О 

 

39. Звітування керівників навчальних закладів Травень-

червень 

Управління освіти  

40. Провести  засідання міських методичних об’єднань педагогічних 

працівників 

Серпень Управління освіти, 

методичний кабінет 

 

41. Організувати  роботу  щодо  участі  педагогічних працівників  у  

Всеукраїнському  конкурсі  “Учитель  року - 2015”, „Вихователь року - 

2015” та міського конкурсу  «Шукаємо молоді педагогічні таланти» 

Вересень-

жовтень 

Управління освіти, 

методичний кабінет 

 

42. Провести засідання “Школи молодого психолога”  на базі ДНЗ     № 23 Вересень Михайлович Г.Г.  
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43. Провести  соціально-психологічний тренінг професійного росту для 

молодих спеціалістів (ЗОШ № 1) 

Вересень Михайлович Г.Г.  

44. Організувати  загальноміське  свято  “День  бібліотекаря” Вересень Герц Л.С.  

45. Провести засідання атестаційної комісії ІІ рівня Жовтень Управління освіти, 

методичний кабінет 

 

46. Провести засідання „Школи молодого спеціаліста”   Жовтень Понго Л. 

Пархоменко О. . 

 

47. Провести засідання постійно діючого семінару директорів позашкільних 

закладів 

Жовтень Управління освіти, 

методичний кабінет 

 

48. Провести засідання “Школи молодого вчителя” Жовтень Методичний кабінет  

49. Провести засідання методичного об’єднання вихователів ДНЗ 

 

Жовтень - 

листопад 

Понго Л. 

Пархоменко О 

 

50. Міський конкурс на „Кращий сайт ДНЗ” Жовтень Понго Л. 

Пархоменко О . 

Данашевський М. 

 

51. Провести   І  тур Всеукраїнського  конкурсу  “Учитель  року - 2014”, 

„Вихователь року - 2014” 

Листопад Управління освіти, 

методичний кабінет 

 

52. Провести засідання методичного об’єднання інструкторів фізичної 

культури ДНЗ (ДНЗ № 19) 

Листопад Понго Л. 

ПархоменкоО. 

 

53. Провести засідання постійно діючого семінару резерву заступників 

директорів шкіл 

Листопад Методичний кабінет  

54. Скласти план-графік курсової перепідготовки на 2014  рік Грудень Методичний кабінет  

 

 

 

ХVІ. Робота з  обдарованими дітьми 

 
№ 

п/п 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 
Відповідальні Примітка 

1 З метою реалізації міської програми роботи з обдарованою молоддю на 

2012-2015 роки забезпечити виконання відповідних заходів 

Протягом 

року 

Управління освіти, 

методичний кабінет, 

навчальні заклади 

 

2 Провести засідання  координаційної  ради  МАН   До 20 січня Методичний кабінет,  

Станція юних техніків 

 

3 Провести міський етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН  

Січень Методичний кабінет,  

Станція юних техніків 

 

4 Забезпечити участь учнів загальноосвітніх навчальних закладів у ІІІ та ІV Січень- Управління освіти,  
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етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, ІІ та ІІІ 

етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 

Квітень методичний кабінет, 

навчальні заклади 

5 Провести міську олімпіаду для учнів початкових  класів з української 

мови та математики 

Квітень Методичний кабінет  

6 Сприяти участі учнів у Всеукраїнських турнірах та Інтернет - олімпіадах Протягом 

року 

Управління освіти, 

методичний кабінет 

 

7 Забезпечити проведення творчих, літературно-мистецьких конкурсів до 

знаменних дат та урочистих подій 

Протягом 

року 

Управління освіти, 

методичний кабінет, 

навчальні заклади 

 

8 Провести інтелектуальну олімпіаду серед вихованців старших груп 

дошкільників дошкільних навчальних закладів 

Травень Понго Л. 

Пархоменко О. 

 

9 Організація роботи Мукачівської учнівської Ради старшокласників Вересень-

травень 

Барбаш О.О.  

10 Організувати роботу міжшкільних факультативів з базових дисциплін Вересень Управління освіти, 

методичний кабінет 

 

11 Організувати роботу по проведенню  І етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін 

Жовтень Управління освіти, 

методичний кабінет 

 

12 Провести День писемності у загальноосвітніх навчальних закладах 

 

Листопад Методичний кабінет  

13 Провести  ІІ (міський) етап   конкурсу  знавців  української  мови  імені  

Петра Яцика та забезпечити участь учнів у Міжнародному мовно-

літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Тараса 

Шевченка 

Листопад Управління освіти, 

методичний кабінет 

 

14 Організувати та провести ІІ етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад з 

базових дисциплін 

Листопад-

грудень 

Управління освіти, 

методичний кабінет 

 

15 Сприяти участі учнів у Міжнародному математичному конкурсі 

«Кенгуру», Всеукраїнському інтерактивному конкурсі з природничих 

предметів «Колосок» та «Геліантус», історичному конкурсі «Лелека», 

фізичному конкурсі «Левеня», конкурсі суспільних наук «Кришталева 

сова», Міжнародній олімпіаді з математики ім.. Я.Бойої, олімпіадах, які 

проводяться вищими навчальними закладами України та інших 

Протягом 

року 

Управління освіти, 

методичний кабінет 
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ХVІІ. Основні міські масові заходи 

 
№ 

п/п 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 
Відповідальні Примітка 

1. Організувати та провести Всеукраїнський фестиваль-конкурс естрадної 

пісні  “Різдвяна зірочка”   

Січень Управління освіти, 

методичний кабінет, 

Будинок школярів 

 

2. Організувати та провести міський фестиваль колядницьких колективів 

навчальних закладів“Вертеп-2014” 

Січень Управління освіти, 

методичний кабінет, 

Будинок школярів 

 

3. Відзначення у школах міста Міжнародного дня рідної мови Лютий Навчальні заклади  

4. Провести міську спартакіаду з волейболу (дівчата) Лютий Методичний кабінет, 

навчальні заклади 

 

5. Організувати та провести міський фестиваль-конкурс шкільних команд 

КВН 

Лютий Управління освіти, 

методичний кабінет 

 

6. Організувати та провести заходи, присвячені 200-річчю з дня народження 

Тараса Шевченка: 

- декаду «Ми чуємо тебе, Тарасе!»; 

- міський конкурс на кращого читця творів Т.Г.Шевченка та власної 

поезії про Кобзаря; 

- літературно-мистецьке театралізоване свято «В сім ї вольній, новій 

…»; 

- міський конкурс малюнків «Шевченківські твори очима дітей»; 

- міський конкурс на кращий літературний твір, присвячений творчості 

Т.Г.Шевченка; 

- урочистий мітинг біля пам’ятнику Т.Г.Шевченка (ЗОШ  І-ІІІ ст. №2 

ім. Г.Г.Шевченка)  

 

 

25.02-10-03 

26-27.02 

 

11.03 

 

 

03.03 

03.03 

06.03 

Управління освіти, 

методичний кабінет, 

навчальні заклади 

 

7. Організувати та провести загальноміську виставку-конкурс технічної  

творчості школярів “Наш пошук, творчість тобі, Україно!”   

Березень  Управління освіти, 

методичний кабінет, 

Станція юних техніків 

 

8. Організувати та провести творчі звіти загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Березень-

травень 

Управління освіти, 

методичний кабінет, 

навчальні заклади 

 

9. Провести І (міський) етап фестивалю «Воскресни, писанко!» Березень 

 

Управління освіти, 

методичний кабінет, 

Будинок школярів 

 

10. Провести І (міський) етап Всеукраїнського конкурсу «Молоде покоління Березень Управління освіти,  
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за безпеку дорожнього руху»  методичний кабінет 

11. Організувати проведення у школах міста „Тижня книги” Березень Методичний кабінет, 

навчальні заклади 

 

12 Організувати та провести заходи по відзначенню Дня психолога Квітень Методичний кабінет  

13 Провести відбіркові тури міського огляду-конкурсу “Таланти твої, 

Україно!” серед художніх колективів ДНЗ 

Квітень Понго Л. 

Пархоменко О. 

 

14 Організувати та провести міську Спартакіаду з легкої атлетики Квітень Методичний кабінет, 

навчальні заклади 

 

15 Організувати та провести міський збір-змагання «Юних рятувальників-

пожежників» 

Квітень Управління освіти, 

методичний кабінет, 

СШ  І-ІІІ ст. №16 

 

16 Організувати та провести міський конкурс-огляд загонів юних 

інспекторів руху 

Травень Управління освіти, 

методичний кабінет, 

ЗОШ І-ІІІ ст. №15 

 

17 Організувати та провести загальноміську учнівську акцію «Твоя позиція – 

твоє майбутнє» з розповсюдження інформаційних буклетів про 

шкідливість «алкопопу» в рамках реалізації просвітницького проекту 

щодо обмеження споживання неповнолітніми слабоалкогольних напоїв 

Квітень Управління освіти, 

методичний кабінет 

 

18 Організувати та  провести  міський фестиваль-конкурс військово-

патріотичної пісні “Сурми звитяги”  

 

Квітень-

травень 

Управління освіти, 

методичний кабінет, 

Будинок школярів 

 

19 Сприяти організації та проведенню обласної благодійної акції щодо 

допомоги дітям з вадами зору „Серце до серця” 

Травень Управління освіти, 

методичний кабінет, 

навчальні заклади 

 

20 Організувати та проведення заходи, присвячені 69 річниці Перемоги у 

Великій Вітчизняній війні 

Травень Управління освіти, 

методичний кабінет, 

навчальні заклади 

 

21 Провести ХХV туристичну спартакіаду учнівської молоді Травень Управління освіти, 

методичний кабінет, 

ЦТКЕС 

 

22 Організувати заходи до Днів міста:  

- гала-концерт художніх колективів дошкільних навчальних закладів 

міста; 

- міський конкурс дитячого малюнку на асфальті “Подарунок рідному 

місту”. 

Травень Управління освіти, 

методичний кабінет 

 

23 Провести І (міський) етап обласного конкурсу дитячої творчості „Ми – 

таланти твої, Закарпаття!” 

Травень Управління освіти,  

Будинок школярів 

 

24 Організувати та провести Всеукраїнський дитячо-юнацький фестиваль Травень Управління освіти,   
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народної творчості „Смарагдові витоки” Будинок школярів 

25 Взяти участь у проведенні Свята останнього дзвоника Травень Управління освіти, 

методичний кабінет 

 

26 Організувати та провести Свято випускників 31 травня Управління освіти, 

методичний кабінет 

 

27 Організація та проведення Малі Олімпійські ігри серед вихованців 

дошкільних навчальних закладів 

01 червня Управління освіти, 

методичний кабінет 

 

28 Сприяти участі членів МАЛіЖ у фестивалі юних поетів, прозаїків, 

журналістів, художників, митців фото і малюнка „Рекітське сузір’я” 

Червень-

липень 

Управління освіти, 

МАЛіЖ 

 

29 Організувати та провести заходи в рамках Всеукраїнського Дня дошкілля Вересень Управління освіти, 

методичний кабінет 

 

30 Організувати та провести заходи в рамках Європейського тижня 

мобільності 

Вересень Управління освіти, 

методичний кабінет 

 

31 Взяти участь у відзначенні Дня знань 01 вересня Управління освіти  

32 Організувати відзначення Дня фізичної культури і спорту Вересень Управління освіти, 

СОК ДЮСШ 

 

33 Відзначити День працівників освіти Жовтень Управління освіти  

34 Прийняти участь у міських заходах з нагоди святкування Дня Святого 

Мартина: 

- організувати та провести  конкурси «Чарівний ліхтарик» та 

розмальовок; 

- провести майстер-клас по виготовленню ліхтариків; 

- провести благодійну акцію «Поділися улюбленою іграшкою»; 

- організувати участь учнів(вихованців) навчальних закладів  у 

святковій Ході ліхтариків. 

Жовтень-

листопад 

Управління освіти, 

методичний кабінет,  

Будинок школярів, 

навчальні заклади 

 

35 Забезпечити участь у заходах до Дня визволення м. Мукачева від 

німецько-фашистських загарбників та І з’їзду народних комітетів 

Жовтень Управління освіти, 

методичний кабінет,  

навчальні заклади 

 

36 Провести І (міський) етап Всеукраїнських змагань з футболу на призи 

клубу  “Шкіряний м’яч” 

Жовтень Данашевський М.М., 

навчальні заклади 

 

37 Організувати та провести міську Спартакіаду з баскетболу Листопад Данашевський М.М., 

навчальні заклади 

 

38 Організувати міську виставку-конкурс декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» 

Листопад-

грудень 

Управління освіти, 

методичний кабінет, 

Будинок школярів 

 

39 Організувати та провести фітодизайнерської майстерності «Збережемо 

зелену красуню» 

Грудень Управління освіти, 

методичний кабінет, 

ЕНЦУМ 
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40 Провести міський етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості Грудень Управління освіти, 

методичний кабінет 

 

41 Організувати участь учнів шкіл, вихованців дошкільних та позашкільних 

установ у міському конкурсі «Ялинкова прикраса» 

Грудень Управління освіти, 

методичний кабінет 

 

42 Сприяти організації та проведенню новорічно-різдвяних свят Грудень Управління освіти, 

методичний кабінет 

 

43 Організувати та провести міську Спартакіаду з волейболу Грудень Данашевський М.М., 

навчальні заклади 

 

44 Організувати та провести благодійну акцію “Милосердя” Листопад-

грудень 

Управління освіти, 

навчальні заклади 

 

 

XVІІІ. Організація роботи апарату 

 
№ 

п/п 

Зміст діяльності Термін 

виконання 

Відповідальні Примітка 

1 1.Про хід виконання плану заходів на зимові канікули 

2. Про проект бюджету на 2014 рік 

13.01.2014 Куцик Т 

Яворська О 

 

2 1. Аналіз проведення засідань міських методичних об’єднань 

2. Про атестацію керівних кадрів 

20.01.2014 Рубець М 

Тіба Т 

 

3 1.Про участь учнів міста у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін та  результати І етапу МАН 

2. Зведений аналіз звіту ф-85К 

27.01.2014 Рубець М. 

Понго 

 

4 1. Про організацію роботи щодо внесення  змін до статутів навчальних закладів 

2. Про стан електронної реєстрації дітей в ДНЗ 

03.02.2014 Тіба Т. 

Понго Л. 

 

5 1. Про проведення фестивалю шкільної ліги КВН 

2. Про використання енергоносіїв за підсумками 2013 року 

10.02.2014 Куцик Т 

Яворська О 

 

6 1. Про підготовку до колегії управління освіти 

2. Про хід підготовки до відзначення 200 річчя з дня народження Т.Г.Шевченка 

17.02.2014 Тіба Т. 

Рубець М 

 

7 1. Про хід атестації педагогічних кадрів у навчальних закладах . 

2. Про відзначення в закладах освіти Міжнародного дня 8 березня. 

3. Про забезпечення продуктами харчування ДНЗ 

24.02.2014 Рубець М. 

Рубець М. 

Понго Л. 

 

8 1.Про організацію навчання у формі екстернату 

2. Про оптимізацію мережі навчальних закладів 

03.03.2014 Тіба Т.  

9 1. Про виконання плану заходів з відзначення 200 річчя з дня народження 

Т.Г.Шевченка 

2. Про стан електронної черги дітей в ДНЗ 

10.03.2014 Рубець М. 

 

Понго Л. 
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10 1. Про підсумки  участі учнів міста у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін 

17.03.2014 Рубець М.  

11 1. Про порядок закінчення навчального року 

2. Про організацію оздоровленням та відпочинком дітей влітку 2014 року 

24.03.2014 Тіба Т. 

Куцик Т. 

 

12 1. Про підготовку до проведення ДПА та ЗНО 

2. Аналіз наповнюваності груп ДНЗ 

31.03.2014 Тіба Т. 

Маховська К. 

Понго Л. 

 

13 1.Про закінчення навчального року в ДНЗ 

2. Про виконання заходів до обласного конкурсу «Воскресни писанко» 

07.04.2014 Понго Л. 

Куцик Т 

 

 

14 1. Про результати участі учнів ЗНЗ в олімпіадах, конкурсах та турнірах.  

2. Аналіз батьківської плати за відвідування дітьми ДНЗ 

14.04.2014 Рубець М. 

Понго Л. 

 

15 1. Про підготовку до Днів міста. 

2. Про завершення опалювального періоду та підготовку газових котелень до 

роботи в осіньо - зимовий період. 

28.04.2014 Куцик Т 

Росул Л 

 

16 1 Про відзначення Дня Перемоги 05.05.2014 Куцик Т  

17 1. Про проекти планів роботи, робочих навчальних планів та педагогічного 

навантаження  на 2014/2015 навчальний рік 

 

12.05.2014 Тіба Т 

Маховська К 

Понго Л 

 

18 1. Про хід ДПА 

2. Про організацію заходів до Дня захисту дітей. 

19.05.2014 Тіба Т. 

Куцик Т 

 

19 1.Про підготовку до колегії управління освіти 

2. Про хід підготовки до свята випускників 

26.05.2014 Тіба Т 

Куцик Т. 

 

20 1. Про роботу ДНЗ у літній період 

2. Про готовність навчальних закладів до проведення ЗНО 

02.06.2014 Понго Л 

Маховська К. 

 

21 1. Про хід проведення ремонтних робіт в навчальних закладах 09.06.2014 Росул Л  

22 1.Про підсумки закінчення навчального року у навчальних закладах та підготовку 

матеріалів до розширеного засідання колегії управління освіти (серпень 2014) 

16.06.2014 Мотильчак М  

23 1.Про підготовку навчальних закладів до нового навчального року 23.06.2014 Мотильчак М  

24 1.Про хід оздоровлення та відпочинку дітей 30.06.2014 Мотильчак М.   

25 1.Про виконання плану роботи управління освіти в 1 півріччі 2014року. 07.07.2014 Тіба Т.  

2.Про хід оздоровлення дітей в ДОК « Мрія» Куцик Т.  

26 1.Про формування та затвердження (погодження) робочих навчальних планів на 

2014/2015 н.р. навчальних закладів. 

14.07.2014 Тіба Т.  
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27 1.Про організацію проведення огляду готовності навчальних закладів  до нового 

навчального року. 

21.07.2014 

 

Мотильчак М. 

 

 

28 1.Про проект мережі навчальних закладів міста. 28.07.2014 Бігарій І.  

29 1.Про штатні розписи навчальних закладів на новий навчальний рік. 04.08.2014 

 

Яворська О.  

2.Про профілактичні медичні огляди учнів у новому навчальному році. Маховська К.  

30 1.Про підготовку до колегії департаменту  освіти і науки, молоді та спорту ОДА. 11.08.2014 

 

Мотильчак М.  

2.Про хід підготовки до серпневої колегії управління освіти. Мотильчак М.  

31 1.Про хід огляду готовності навчальних закладів до нового .навчального року.   18.08.2014 Бігарій І.  

2.Про кадрове забезпечення закладів освіти міста у 2014-2015 навчальному році. Мотильчак М.  

32 1.Про підготовку навчальних закладів до організованого початку нового 

навчального року. 

25.08.2014 Мотильчак М.  

33 1.Про організований початок 2014/2015 навчального року. 01.09.2014 

 

Мотильчак М.  

2.Про організацію методичної роботи в 2014/2015 н.р. та контроль за викладанням 

предметів. 

Рубець М.  

3.Про підсумки оздоровлення дітей та підлітків улітку 2014 року. Куцик Т.  

34 1.Про підсумки роботи позашкільних навчальних закладів під час оздоровчого 

періоду. 

08.09.2014 Куцик Т.  

2.Про хід підготовки закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період. Росул Л.  

Кеселичка Ю. 

 

3.Про стан забезпечення підручниками Рубець М.  

35 1.Про  організацію атестації педагогічних працівників у новому навчальному році 15.09.2014 

 

Рубець М.  

2.Про ефективність роботи ДНЗ з обміну інформацією електронними засобами 

зв’язку. 

Понго Л.Є. 

 

 

36 1.Про виконання плану проходження курсів підвищення кваліфікації учителями 

району у 2014 році  

22.09.2014 

 

Рубець М. 

 

 

37 1.Про атестацію навчальних закладів у І семестрі 2014/2015 н.р. 29.09.2014 Тіба Т.  

38 1.Про проведення шкільного та міського етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад у 2014-2015 н.р.  

06.10.2014 

 

Рубець М. 

 

 

2.Про виконання контрольних документів, наказів та рішень апаратних нарад 

упродовж ІІІ кварталу 2014 року. 

Тіба Т.  

39 1.Про охоплення дітей позашкільною освітою у 2014-2015 навчальному році  

13.10.2014. 

Куцик Т.  

2.Про  працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів навчальних закладів міста. Бігарій І.  

40 1.Про організацію профільного навчання в ЗНЗ міста.  20.10.2014 

 

Тіба Т.  

2.Про передплату періодичних видань Рубець М.  
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41 1.Про підсумки вивчення питання щодо організації медичного обслуговування та 

проходження медичних оглядів 

27.10.2014 

 

Куцик Т.  

42 1.Про організацію та проведення  конкурсу ім.П.Яцика 03.11.2014 Рубець М.  

43 1.Про підсумки вивчення питання щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності. 10.11.2014 Бігарій І.  

44 1.Про організацію та проведення міського   етапу конкурсу «Учитель року» 17.11.2014 Рубець М.  

45 1.Про ефективність роботи навчальних закладів з  обміну інформацією 

електронними засобами зв’язку. 

24.11.2014 

 

Мотильчак М.  

46 1.Про стан роботи із зверненнями громадян.   01.12.2014 Колеснікова І.  

47 1.Про організацію змістовного дозвілля учнівської молоді протягом зимових 

канікул.  

08.12.2014 Куцик Т.  

48 1.Про підготовку до проведення новорічних та різдвяних свят. 

 

15.12.2014 

 

Куцик Т. 

Понго Л. 

 

49 1.Про підсумки державної атестації навчальних закладів у І семестрі  2014-2015 н.р.  22.12.2014 

 

Тіба Т.  

2.Про виконання плану роботи управління освіти в 2014 році та про план роботи 

управління на 2015 рік. 

Мотильчак М.  

50 1.Про результати міського етапу та участь у  обласному етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 

29.12.2014 

 

Рубець М. 

 

 

2.Про виконання контрольних документів, наказів та рішень апаратних нарад 

упродовж 2014 року. 

Тіба Т.  

 

                                                                         Х.Фінансово – господарська діяльність 

 
№ 

п/п 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 
Відповідальні Примітка 

1 Проведення інвентаризації у касі установи щоквартально Яворська О.  

2 Проведення інвентаризації продуктів харчування, молодняку тварин  щоквартально Ганак Г., Яворська І., 

Козар Е, Джуга М., 

Пилипанинець З., 

Улинець С., Діус М. 

 

3 Проведення інвентаризації розрахунків у порядку планових платежів 1 раз на 

місяць 

Яворська О. 

 Сурдюк Т. 

 

 

4 Проведення інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами 2 рази на рік Яворська О.  
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5 Проведення інвентаризації бібліотечних фондів З 03.02 по 

31.03 

Герц Л.  

6 Складання фінансової та бюджетної звітності Щомісячно, 

щоквартально 

Яворська О.  

7 Складання розрахунків для складання бюджету на 2015 рік грудень Яворська О.  

 

План узагальнила 

заступник начальника управління  освіти            Т.Тіба 
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