
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

 

Н А К А З 
 

26 грудня 2013 року                         м.Здолбунів         № 319 
 

 

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 24  грудня 2013 року, протокол №3, 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 

26.12.2013. № 319 

 

Рішення  

колегії відділу освіти Здолбунівської райдержадміністрації  

24 грудня 2013 року   № 3 
 

Про стан роботи з енергозбереження  

у навчальних закладах району  
  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівника групи по 

централізованому обслуговуванню закладі освіти Тишкуна Руслана 

Григоровича «Про стан роботи з енергозбереження у навчальних закладах», 

колегія 

  УХВАЛЮЄ: 

1. Інформацію керівника групи по централізованому обслуговуванню 

закладі освіти Тишкуна Руслана Григоровича про стан роботи з 

енергозбереження у навчальних закладах взяти до уваги. 

 

2. Продовжити виконання заходів по енергозбереженню. 

Постійно 

 

3. Завершити роботи капітального характеру щодо переходу на 

альтернативні види палива. 

Протягом 2014 року 

 

4. При плануванні бюджету на 2014 рік враховувати погашення 

заборгованості за виконанні роботи у закладах освіти району. 

Січень 2014 року 

 

5. Планування коштів на придбання дров здійснювати на літній період. 

Грудень-січень  

 

6. Продовжити роботу по встановленню лічильників тепла у навчальних 

закладах міста Здолбунів. 

По мірі надходження коштів 

 

 

Голова колегії       Бондарчук В.М. 

 

Секретар        Вітень З.В. 

 

 



 

Затверджено 

наказ  відділу  освіти  

Здолбунівської районної  

державної  адміністрації 

26.12.2013 № 319 

 

Рішення  

колегії відділу освіти Здолбунівської райдержадміністрації  

24 грудня 2013 року   № 3 
 

Про дотримання чинного законодавства  

про освіту дирекціями Ільпінської  

загальноосвітньої школи І ступеня,  

Мізоцького будинку школярів та молоді,  

Здолбунівської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 6  
 

 

Заслухавши інформацію головних спеціалістів відділу освіти 

райдержадміністрації Вітень З.В., Рудько І.М., Демедюк А.М. та виступаючих 

про дотримання чинного законодавства про освіту дирекціями Ільпінської 

загальноосвітньої школи І ступеня, Мізоцького будинку школярів та молоді, 

Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6, колегія  

  УХВАЛЮЄ: 

1. Акт атестаційної експертизи Ільпінської загальноосвітньої школи І 

ступеня, Мізоцького будинку школярів та молоді та Здолбунівської 

загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 6, взяти до відома. 

 

2. Відділу освіти райдержадміністрації, районному методичному кабінету 

та керівникам атестованих закладів забезпечити виконання пропозицій та 

рекомендацій за результатами атестаційної експертизи, викладених у актах. 

Згідно визначених термінів 
 

 

 

 

 

Голова колегії       Бондарчук В.М. 

 

Секретар        Вітень З.В. 
 

 

 

 

 



Затверджено 

наказ  відділу  освіти  

Здолбунівської районної  

державної  адміністрації 

26.12.2013 № 319 

 

Рішення  

колегії відділу освіти Здолбунівської райдержадміністрації  

24 грудня 2013 року   № 3 
 

Про стан виконання Закону України 

«Про звернення громадян»  
 

Заслухавши інформацію головного спеціаліста відділу освіти 

райдержадміністрації Вітень З.В «Про стан роботи по зверненню громадян», 

колегія  

  УХВАЛЮЄ: 

1. Відділу освіти райдержадміністрації, керівникам навчальних закладів: 

1.1.  Забезпечити неухильне дотримання працівниками вимог Закону 

України „Про звернення громадян”. 

Постійно 

 

1.2. Забезпечити ведення журналу обліку особистого прийому громадян 

відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 

348 „Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в 

органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на 

підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в 

засобах масової інформації” т  

Постійно 

1.3. Посилити контроль за використанням в роботі Класифікатора 

звернення громадян 

Постійно 

 

1.3. Керівникам навчальних закладів питання по виконанню Закону 

України «Про звернення громадян» заслуховувати на нарадах при директору та 

оформляти протоколом. 

Щоквартально 
 

2. Адміністрації Бущанської ЗОШ І-ІІІ ст., Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

№5, Новомильської, Миротинської ЗОШ І-ІІ ст., вивчити причини, що 

зумовили збільшення кількості звернень громадян до органів вищого рівня, та 

вжити заходів з усунення недоліків. 

До 01.01.2014 

 

Голова колегії       Бондарчук В.М. 

 

Секретар        Вітень З.В. 



 

Затверджено 

наказ  відділу  освіти  

Здолбунівської районної  

державної  адміністрації 

26.12.2013 № 319 

 

 

Рішення  

колегії відділу освіти Здолбунівської райдержадміністрації  

24 грудня 2013 року   № 3 
 

Про схвалення плану роботи відділу  

освіти райдержадміністрації на 2014 рік 

 

 Заслухавши та обговоривши план роботи відділу освіти 

райдержадміністрації на 2014 рік, колегії  

УХВАЛЮЄ: 

1. Схвалити план роботи відділу освіти райдержадміністрації на 2014 рік та 

подати на погодження Здолбунівськоїрайдержадміністрації. 

 

 

 

 

Голова колегії       Бондарчук В.М. 

 

 

 

Секретар        Вітень З.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


