
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

 

Н А К А З 
 

26 вересня 2013 року                       м.Здолбунів                     № 219 
 

 

Про затвердження рішення колегії 

відділу освіти Здолбунівської 

районної державної адміністрації 

 

 Керуючись Положенням про колегію відділу освіти Здолбунівської 

районної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови 

районної державної адміністрації від 14 березня  2007 року № 108,  

наказую: 

1. Затвердити рішення колегії відділу освіти Здолбунівської районної 

державної адміністрації від 26 вересня 2013 року, що додаються. 

2. Контроль за виконанням даного наказу та рішень колегії залишаю за 

собою. 

 

 

 

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ                                                       В. М. БОНДАРЧУК 

 

 

 

 

 

 



Затверджено 

наказ  відділу  освіти  

Здолбунівської районної  

державної  адміністрації 

26.09.2013  № 219 

 

Рішення  

колегії відділу освіти Здолбунівської райдержадміністрації  

26 вересня 2013 року   № 3 
 

Про підготовку освітньої галузі  

району до нового навчального року  

та опалювального сезону   
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника  відділу  освіти 

райдержадміністрації Бондарчук Валентини Миколаївни про підготовку 

навчальних закладів району до нового 2013-2014 навчального року та до роботи 

в осінньо-зимовий період, колегія 

  УХВАЛЮЄ: 

 

1. Інформацію начальника відділу освіти Бондарчук В.М. та виступаючих  про 

підготовку  навчальних закладів району до нового навчального року та роботи в 

осінньо-зимовий період взяти до уваги. 

 

2. Відзначити організовану та цілеспрямовану роботу керівників та трудових 

колективів навчальних закладів з підготовки до нового навчального року та 

роботи в осінньо-зимовий період. 

 

3.Відділу освіти райдержадміністрації, навчальним закладам забезпечити: 

  

якісну підготовку дошкільних, позашкільних та навчальних закладів 

району до роботи в осінньо-зимовий період.  

До 10 жовтня 2013 року 

 

 створення у встановленому законодавством порядку електронної бази 

реєстрації дітей в дошкільних навчальних закладах району. 

До 01 січня 2014 року 

 

 обладнання дошкільних, позашкільних навчальних закладів 

комп’ютерною технікою з підключенням до мережі Інтернет та створення веб-

сайтів. 

До 30 грудня 2013 року 

 

 оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки в усіх 

дошкільних, позашкільних та навчальних закладах. 

До 01 січня 2014 року 



 

забезпечити комплектування дошкільних, позашкільних та  навчальних 

закладів необхідною кількістю вогнегасників згідно п. 6.4.9., п. 6.4.11., додатку 

2 п.7, п.8 Правил пожежної безпеки України та направити на технічне 

обслуговування наявні. 

До 15 жовтня 2013 року 

 

вжити заходів щодо облаштування в усіх загальноосвітніх навчальних 

закладах внутрішніх туалетів. 

Упродовж 2013-2014  

навчального року 

забезпечити навчальні заклади згідно потреби паливом . 

До 15 жовтня 2012 року 

4. Керівникам навчальних закладів: 

забезпечити виконання пропозицій даних комісією по готовності установ 

освіти до нового навчального року. 

Відповідно до приписів 

забезпечити щоденний контроль за використанням енергоносіїв та 

дотримання встановлених лімітів. 

Постійно  

 

забезпечити оновлення змісту освіти, повне і ефективне використання 

варіативної частини робочих навчальних планів, впровадження профільного 

навчання у старшій школі та Державного стандарту початкової та загальної 

середньої освіти. 

Протягом року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено 

наказ  відділу  освіти  

Здолбунівської районної  

державної  адміністрації 

26.09.2013  № 219 

 

Рішення  

колегії відділу освіти Здолбунівської райдержадміністрації  

26 вересня 2013 року   № 3 

 
Організаторська робота керівників  

дошкільних навчальних закладів по  

втіленню в життя Закону України  

“Про дошкільну освіту” та Програми  

розвитку дошкільної освіти на 2011-2017 роки 

 

Заслухавши інформацію головного спеціаліста відділу освіти 

райдержадміністрації Вітень З.В. про організаторську роботу керівників дошкільних 

навчальних закладів по втіленню в життя Закону України “Про дошкільну освіту” та 

Програми розвитку дошкільної освіти на 2011-2017 роки, колегія  

  УХВАЛЮЄ: 

 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу освіти Здолбунівської 

райдержадміністрації Вітень З.В. про організаторську роботу керівників дошкільних 

навчальних закладів по втіленню в життя Закону України “Про дошкільну освіту” та 

Програми розвитку дошкільної освіти на 2011-2017 роки, взяти до відома. 

 

2. Відділу освіти райдержадміністрації, керівникам дошкільних навчальних закладів: 

2.1. При формуванні  місцевих та районного бюджетів вносити пропозиції та 

передбачати кошти на реалізацію заходів Програми в межах наявних фінансових 

ресурсів. 

Щорічно 

2.3. Забезпечити поповненню матеріально-технічної, навчально-методичної 

бази дошкільних навчальних закладів, оснащення дошкільних навчальних закладів 

комп’ютерною технікою та підключення їх до мережі Інтернет та створення веб-

сайтів. 

До 31 грудня 2013 року 

2.4. Передбачити та збільшити кошти на харчування дітей з метою 

забезпечення дотримання норм відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  

від 22.11. 2004. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних і 

оздоровчих закладах». 

З 1 січня 2014 року 

2.5. Забезпечити створення у встановленому законодавством порядку електронної 

бази реєстрації дітей в дошкільних навчальних закладах району. 

До 01 січня 2014 року 

2.6. Організувати оформлення правовстановлюючих документів на земельні 

ділянки в усіх дошкільних навчальних закладах. 

До 01 січня 2014 року 

 



Затверджено 

наказ  відділу  освіти  

Здолбунівської районної  

державної  адміністрації 

26.09.2013  № 219 

 

Рішення  

колегії відділу освіти Здолбунівської райдержадміністрації  

26 вересня 2013 року   № 3 

 

Про роботу шкільних бібліотек,  

стан переплати фахових видань,  

інформатизації бібліотечного обслуговування 

 

Заслухавши інформацію методиста райметодкабінету Паламар Н.В., 

бібліотекаря Степанишиної А.А. та виступаючих про роботу шкільних 

бібліотек, стан переплати фахових видань, інформатизації бібліотечного 

обслуговування , колегія  

  УХВАЛЮЄ: 
 

1. Інформацію методиста райметодкабінету Паламар Н.В. та бібліотекаря 

Степанишиної А.А, про роботу шкільних бібліотек, стан переплати фахових 

видань, інформатизації бібліотечного обслуговування, взяти до відома. 

 

2. Відділу освіти Здолбунівської райдержадміністрації клопотати до органів 

самоврядування та виконавчої влади щодо відокремлення шкільних бібліотек із 

системи  публічно-шкільних бібліотек . 

 

3. Керівникам навчальних закладів: 

  активізувати роботу щодо забезпечення шкільних бібліотек 

інформаційно-комунікативним обладнанням і доступом до мережі Інтернет 

2013-2014 роки 

 

привести у систему контроль за діяльністю шкільних бібліотек 

постійно 

 

забезпечити контроль за станом підписки преси 

щорічно 

 

  сприяти поповненню бібліотечних фондів 

Постійно 

 

забезпечити тісну співпрацю бібліотекарів та педагогів щодо розвитку 

читацьких інтересів школярів, відзначення знаменних літературних дат. 

Постійно 

 


