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І. Регламент роботи апарату
1. Особистий прийом громадян:
Начальник управління освіти
четвер
Личко Г.В.
Заступник начальника управління освіти
четвер
Макарова С.Б.
Заступник начальника управління освіти
четвер
Іванова Л.І.
Начальник відділу загальної середньої та дошкільної понеділок
освіти
четвер
Макаренко Н.С.
регіональні інспектори
Начальник відділу виховної роботи
понеділок
Джердж О.С.
четвер
Начальник відділу захисту прав дітей
понеділок
Яковенко В.І.
четвер
Начальник відділу кадрів
четвер
Курдиш Н.М.
щопонеділка
2.Апаратні наради
3.Засідання колегії управління освіти

1
раз
квартал

14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 - 15.00
14.00 - 17.00

14.00 - 15.00
14.00 - 17.00
14.00 - 15.00
14.00 - 17.00
14.00 - 17.00

Личко Г.В.
Макарова С.Б.
на Личко Г.В.

4.Наради керівників закладів освіти :
Керівники закладів освіти

1
раз
на Личко Г.В.
квартал
(п’ятниця)
Заступники керівників закладів загальної середньої 1
раз
на Джердж О.С.
освіти
квартал
(четвер)
жовтень,
Личко Г.В.
5.Засідання міської атестаційної комісії
квітень
Нормативне забезпечення діяльності управління освіти
Конституція України від 28.06.1996.
Закони України:
«Про місцеве самоврядування в Україні» від 27.05.1997 №280/97-ВР;
«Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII;
«Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 №103/98-ВР;
«Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 №463-IX;
«Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25.04.2019
№2704-VIII;
«Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 №2628-III;
«Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 №1841-ІІІ;
«Про охорону дитинства» від 26.04.2001 №2402-ІІІ;
«Про охорону праці» від 14.10.1992 №2694-XII;
«Про дорожній рух» від 30.06.1993 №3353 – XII;
«Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157-IX;
«Про запобігання корупції» від 14.10.2014 №1700-VII;
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«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної
антикорупційної політики» від 14.05.2013 №224-VII;
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу
(цькуванню)» від 18.12.2018 № 2657-VIII;
«Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 №2229-VІІІ;
«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 № 3773-VI;
Кодекс цивільного захисту України від 02.10.12 № 5403-VI.
Укази, розпорядження, доручення Президента України:
«Про Стратегію національно-патріотичного виховання» від 18.05.2019 № 286/19;
«Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від
25.06.2013 №344/2013;
«Про Національну програму правової освіти населення» від 18.10.2001 №992/2001;
«Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20.03.2008
№244/2008.
Постанови Кабінету Міністрів України:
«Про деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу
якості освіти» від 25.08.2004 №1095;
«Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» від 21.02.2018
№87;
«Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від
23.11.11 №1392;
«Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з
особливими освітніми потребами» від 21.08.2013 №607;
«Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів»
від 13.09.2017 №684;
«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаного із захистом прав дитини»
від 24.09.2008 №866;
«Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального
забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» від 05.04.1994
№226;
«Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти,
іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної
форми власності» від 27.08.2010 № 796;
«Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх
навчальних закладах» від 15.08.2011 №872;
«Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»
від 14.02.2017 №88;
«Про затвердження положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої
освіти» від 10.07.2019 №955;
«Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» від 12.07.2017 №545;
«Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30.12.2015
№1187;
Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на
період до 2020 року» від 24.02.2016 №111;
«Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері
запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі» від
22.08.2018 №658;
«Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах» від 01.06.2020 №585;
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«Про організацію надання соціальних послуг» від 01.06.2020 №587.
Розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в
Україні на період до 2021 року» від 04.09.2013 №686-р.;
«Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної
середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» від 14.12.2016 № 988р зі змінами та доповненнями;
«Про схвалення Концепції Державної соціальної програми «Національний план дій щодо
реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року» від 05.04.2017 №230р.
Державні програм:
Основні орієнтири виховання учнів 1-11 х класів загальноосвітніх навчальних закладів
України, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від
31.10.2011 №1243.
Концепції:
Концепція розвитку інклюзивної освіти, затверджена наказом Міністерства освіти і науки
України від 01.10.2010 №912;
Концепція сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина» на 2012-2021
роки, схвалена Вченою радою Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол №9 від 14.10.2012);
Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Заходи щодо реалізації
Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичні рекомендації
щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах,
затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641;
Концепція впровадження медіаосвіти в Україні, схвалена постановою Президії
Національної академії педагогічних наук України від 21.04.2016 №1-2/7-110;
Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних
закладах, та Комплексної програми художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх
та позашкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки
України та Академією педагогічних наук України від 25.02.2004 №151/11.
Обласні програми:
Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки, затверджена
рішенням обласної ради від 22.12.2016 №3;
Міські програми:
Міська комплексна програма «Освіта» на 2019-2021 роки, затверджена рішенням
Миколаївської міської ради від 21.12.2018 №49/15;
Міська програма «Фізична культура і спорт» на 2019-2021 роки, затверджена рішенням
Миколаївської міської ради від 21.12.2018 №49/23.

Термін
проведення

Зміст заходів

Відповідальний

1

2

3

ІІ. Провести колегії управління освіти
лютий

Про стан фінансово-господарської діяльності та
виконання бюджету 2020 року

Іванова Л.І.
Ігнатченко А.П
Джулай Г.В.
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Про стан виконавської дисципліни керівників
закладів освіти та роботи зі зверненнями громадян
за 2020 рік

Курдиш Н.М.

Про ефективність використання сайтів та інших
Інтернет-ресурсів як складової інформаційного
простору закладів загальної середньої освіти

Макаренко Н.С.
Батьковець С.С.
Брижак О.І.
Каплинська О.В.

Про стан взаємодії закладів дошкільної освіти з
батьками вихованців (ст.11 Закону України «Про
дошкільну освіту»)

Бойко О.М.
Гладун О.Ф.

Про стратегічні напрями діяльності Центру
професійного розвитку педагогічних працівників в
умовах сьогодення

Тарасова О.В.

серпень

Про підсумки роботи управління освіти та
педагогічних колективів у 2020/2021 навчальному
році та пріоритетні напрями розвитку галузі в
2021/2022 навчальному році

Личко Г.В.
Макарова С.Б.
Тарасова О.В.
Романіченко І.В.

листопад

Про стан виконання програми національнопатріотичного виховання населення Миколаївської
області на 2021-2023 роки

Матейчик І.О.

Про хід виконання закладами освіти ст.15 Закону
України «Про повну загальну середню освіту» в
частині формування культури та навичок здорового
способу життя, екологічної культури і дбайливого
ставлення до довкілля

Джердж О.С.
Тертиця І.Г.

квітень

Про хід виконання закладами освіти ст.13 Закону Яковенко В.І.
України «Про охорону праці» в частині Горобець С.А.
функціонування системи управління охороною праці
в закладах освіти та заходи щодо її удосконалення

грудень

Про
стан
запровадження
компетентніснодіяльнісного підходу в процесі вивчення історії
України в 10-11-х класах

Майборода Л.М.

Про дотримання постанови Кабінету Міністрів
України № 530 від 10.04.2019 «Про затвердження
Порядку організації діяльності інклюзивних груп у
закладах дошкільної освіти».

Бойко О.М.
Гладун О.Ф.

Про затвердження плану роботи управління освіти на
2022 рік

Личко Г.В.
Макарова С.Б.

Виконання рішень попередніх колегій
лютий

Про стан виконавської дисципліни та роботи зі Курдиш Н.М.
зверненнями громадян
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листопад

Про хід виконання Програми правової освіти
населення у Миколаївської області на 2014-2020
роки в частині організації закладами освіти
превентивної та правовиховної роботи

Тертиця І.Г.

ІІІ. Питання для розгляду в порядку контролю на апаратних нарадах та навчання
апарату управління освіти
щоквартально

Про додержання антикорупційного законодавства

Курдиш Н.М.

Про основні завдання з цивільного захисту на
2021 рік

Матейчик І.О.

Про роботу закладів загальної середньої освіти
щодо використання різних форм організації
освітнього процесу в умовах пандемії

Макаренко Н.С.
Брижак О.І.
Каплинська О.В.

Про виконання наказу управління освіти від
11.09.2018 №394 щодо комплектування мережі груп
дітьми в закладах дошкільної освіти

Бойко О.М.
Гладун О.Ф.

березень

Про стан дитячого травматизму під час освітнього
процесу та заходи щодо його попередження

Яковенко В.І.
Горобець С.А.

квітень

Аналіз роботи з листами, зверненнями громадян

Куценко С.Г.

Про хід підготовки до
педагогічних працівників

Макарова С.Б.
Романіченко І.В.

лютий

червень

серпень

серпневої

колегії

Про організацію обліку дітей шкільного віку та
учнів у 2021 році на виконання постанови КМУ від
13.09.2017 №684

Гоберлас Н.Г.

Про стан виконання плану роботи управління
освіти за І півріччя 2021 року

Макарова С.Б.

Про підготовку
навчального року

Сікуліна В.О.
Рощіна Н.С.

закладів

освіти

до

нового

Про стан охоплення навчанням дітей шкільного
віку за результатами здійснення обліку дітей
шкільного віку та проведення закладами загальної
середньої освіти міста Всеукраїнського заходу
«Урок»

Гоберлас Н.Г.

Про стан харчування учнів у закладах загальної
середньої освіти міста

Іскова Л.М.

листопад

Про стан роботи закладів освіти міста щодо
соціального захисту дітей пільгових категорій

Іскова Л.М.

грудень

Про стан організації інклюзивного навчання дітей з
особливими освітніми потребами у закладах
загальної середньої освіти міста

Кругляк Н.О.

жовтень
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Про стан виконання плану роботи управління
освіти за ІІ півріччя 2021 року

Макарова С.Б.

ІV. Провести наради керівників закладів освіти
лютий

Про виконання бюджету галузі
2020 році та бюджет на 2021 рік

«Освіта»

в

Про стан організації інклюзивної освіти дітей з
особливими освітніми потребами у закладах освіти
протягом 2020/2021 навчального року
Про організаційні заходи щодо підготовки та
проведення ЗНО-2021
травень

серпень
грудень

серпень
серпень

грудень

серпень

Про функціонування закладів дошкільної, загальної
середньої та позашкільної освіти влітку 2021 року
Про підсумки атестації педагогічних працівників у
2020/2021 навчальному році
Про готовність закладів освіти до початку нового
навчального року

Личко Г.В.
Іванова Л.І.
Ігнатченко А.П.
Джулай Г.В.
Кругляк Н.О.

Тарасова О.В.
Романіченко І.В.
Шутяк А.О.
Личко Г.В.
Джердж О.С.
Курдиш Н.М.

Спеціалісти
відділу ЗСДО
Сікуліна В.О.
Про організаційні заходи щодо підготовки до початку Макаренко Н.С.
нового навчального року
Рощіна Н.С.
Про дотримання вимог з охорони праці в закладах Яковенко В.І.
освіти під час проведення Новорічних та Різдвяних
свят
для заступників директорів закладів загальної середньої освіти
Про організацію виховної роботи в закладах освіти Джердж О.С.
міста у 2021/2022 н.р.
Про організацію роботи закладів освіти міста у Гоберлас Н.Г.
2021/2022 навчальному році щодо ведення обліку
учнів, забезпечення контролю за відвідуванням ними
занять; запобігання і протидію будь-яких проявів
насильства; здійснення соціально-психологічного
супроводу дітей, які опинилися у складних життєвих
обставинах
Про організацію новорічних та різдвяних свят, Джердж О.С.
зимових канікул
для відповідальних осіб за формування статистичних звітів
Про формування звіту ЗНЗ-1 на 2021/2022 н.р. і звіту Макаренко Н.С.
про продовження навчання для здобуття повної Брижак О.І.
загальної середньої освіти випускниками 9-х класів
закладів загальної середньої освіти
для директорів закладів позашкільної освіти
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лютий

Збереження мережі гурткової роботи у закладах Овчаренко В.В.
загальної середньої та позашкільної освіти
травень
Формування
контингенту
вихованців
та Овчаренко В.В.
комплектування мережі гуртків (груп)
для відповідальних з охорони праці
Про стан травматизму під час освітнього процесу та Яковенко В.І.
січень
заходи щодо його попередження
Горобець С.А.
Про організацію роботи з охорони праці та безпеки Яковенко В.І.
вересень
життєдіяльності
Горобець С.А
для відповідальних за протипожежну безпеку
Про створення належних умов для безпечного Яковенко В.І.
лютий
функціонування закладів освіти у весняно-літній Горобець С.А.
період
Про забезпечення протипожежної безпеки закладів Яковенко В.І.
вересень
освіти в осінньо-зимовий період
Горобець С.А.
Про організацію святкування новорічних та Яковенко В.І.
грудень
різдвяних свят
Горобець С.А.
для соціальних педагогів (громадських інспекторів з охорони дитинства)
Про організацію у 2021/2022 навчальному році
роботи закладів освіти міста з дітьми пільгових Гоберлас Н.Г.
серпень
категорій, дітьми, які опинилися в складних Іскова Л.М.
життєвих обставинах, запобігання та протидії
домашньому насильству, булінгу
для відповідальних за організацію харчування
вересень
Про організацію харчування в закладах загальної
Іскова Л.М.
середньої освіти в 2021/2022 н.р.
для відповідальних осіб з питань цивільного захисту
Про основні завдання цивільного захисту в закладах
лютий
Матейчик І.О.
освіти на 2021 рік
для відповідальних за ведення військового обліку та бронювання військовозобов’язаних
Про організацію і ведення військового обліку та
Матейчик І.О.
травень
бронювання військовозобов’язаних в закладах освіти
Батьковець С.С.
міста та установах
V. Організаційно-педагогічна та аналітична діяльність
січень

січень
січень
січень
січень

Про організацію перевірки документації учнівпретендентів на нагородження золотими та
срібними медалями, які мають особливі умови
нагородження
Про організацію науково-методичної роботи з
педагогічними працівниками закладів освіти
Про проведення міського заочного конкурсу
«Класний керівник- 2021»
Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу
учнівської творчості, присвяченого Шевченківським
дням
Про проведення відкритого міського турніру з
робототехніки на платформі Arduino

Каплинська О.В.

Деркач Г.І.
Селецька Т.В.
Коваль Т.С.
Майборода Л.М.
Овчаренко В.В.
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січень
січень
січень
січеньберезень
січень
січень-грудень
січеньжовтень

лютий
лютий
лютий
лютий
лютий
лютий
лютий
лютий
лютий
лютий

лютий

Про підсумки міської виставки-конкурсу іграшок та
сувенірів «Новорічні та Різдвяні фантазії»
Про проведення міської виставки-конкурсу науковотехнічної творчості «Наш пошук і творчість – тобі,
Україно!»
Про проведення міської виставки-конкурсу з
початкового технічного моделювання «Світ юного
техніка»
Про проведення міського проєкту «Ти не один»

Овчаренко В.В.

Про підсумки міського конкурсу на кращого лідера
учнівського самоврядування «Лідер року»
Про виконання рішення протоколу засідання ОДА
від 25.04.2013 №1 щодо розширення мережі закладів
дошкільної освіти
Про забезпечення виконання Закону України «Про
внесення змін до законодавчих актів з питань
загальної середньої та дошкільної освіти щодо
організації навчально-виховного процесу» та колегії
облдержадміністрації від 28.07.10 № 4, від 25.10.11
№5 в частині забезпечення обов’язковою
дошкільною освітою дітей 5-річного віку та 85%
охоплення
Про курсову перепідготовку працівників закладів
освіти з питань цивільного захисту
Про основні заходи цивільного захисту в закладах
освіти міста та установах на 2021 рік
Про стан військового обліку військовозобов’язаних
і призовників, бронювання військовозобов’язаних в
закладах освіти за 2020 рік та завдання на 2021 рік
Про стан виконавської дисципліни керівників
закладів дошкільної освіти
Про проведення міського етапу Всеукраїнського
конкурсу «Зоологічна галерея»
Про підсумки відкритого міського турніру з
робототехніки на платформі Arduino
Про проведення відкритого міського фестивалюконкурсу юних фотоаматорів «Коло друзів»
Про проведення міського фестивалю історикопізнавальних проєктів «Пазли історії»
Про підсумки міського етапу Всеукраїнського
конкурсу «Зоологічна галерея»
Перевірка документації на нагородження золотими
та срібними медалями учнів-претендентів, які мають
особливі умови нагородження

Тертиця І.Г.

Овчаренко В.В.
Овчаренко В.В.
Овчаренко В.В.

Бойко О.М.
Гладун О.Ф.
Бойко О.М.
Гладун О.Ф.

Матейчик І.О.
Матейчик І.О.
Матейчик І.О.
Бойко О.М.
Гладун О.Ф.
Овчаренко В.В.
Овчаренко В.В.
Овчаренко В.В.
Овчаренко В.В.
Овчаренко В.В.

Макаренко Н.С.
Рощіна Н.С.
Калініченко Т.Є.
Каплинська О.В.
Про результати I (міського) етапу Всеукраїнського Майборода Л.М.
конкурсу-захисту
науково-дослідницьких
робіт
учнів-членів територіального відділення Малої
академії наук України у 2020/2021 навчальному році
10

лютий
лютий
лютий
березень
березень

березень
березень
березень
березень
березень
березень
березень
березень
березень
березень
березень
березень

березеньквітень
березеньвересень
квітень
квітень

Про стан травматизму в закладах освіти міста та
установах за 2020 рік
Про заходи щодо поліпшення стану пожежної
безпеки в закладах освіти міста та установах у
весняно-літній період
Про стан виконавської дисципліни та роботи зі
зверненнями громадян за підсумками 2020 року
Про проведення І (районного/міського) етапу
Всеукраїнської
дитячо-юнацької
військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
Про стан дотримання протиепідемічних заходів у
закладах дошкільної освіти (відповідно до
Постанови № 55 від 22.09.2020 Головного
державного санітарного лікаря України)
Про організацію заочного конкурсу юних
фотоаматорів «Моя Україна»
Про проведення міського заочного конкурсу на
кращий відеофільм
Про підсумки проведення міського фестивалю
історико-пізнавальних проєктів «Пазли історії»
Про проведення міського конкурсу з інформаційних
технологій серед учнів закладів загальної середньої
та позашкільної освіти
Про підсумки фестивалю-конкурсу «Весна»
Про проведення ІІ етапу обласних олімпіад серед
учнів початкових класів
Про участь в обласних спортивних іграх серед учнів
закладів загальної середньої освіти «Олімпійське
лелеченя» (5-7-мі класи)
Про участь в обласних спортивних іграх серед учнів
закладів загальної середньої освіти з баскетболу
(юнаки та дівчата, зональні та фінальні)
Про проведення Тижня дитячої книги
Про підготовку та проведення «Дня цивільного
захисту» та «Тижня безпеки дитини»

Яковенко В.І.
Горобець С.А.
Яковенко В.І.
Горобець С.А.
Курдиш Н.М.
Матейчик І.О.
Бойко О.М.
Гладун О.Ф.
Овчаренко В.В.
Овчаренко В.В.
Овчаренко В.В.
Овчаренко В.В.
Герасименко С.П.
Нагорна І.В.
Грамматик Ф.П.
Грамматик Ф.П.
Пономаренко С.Є.
Матейчик І.О.

Про визначення дати прийому заяв до 1 класу у 2021
році
Міський Web-фестиваль «STEM-освіта Миколаєва 2021» та онлайн конкурс-презентація педагогічного
досвіду освітян міста

Гоберлас Н.Г.

Про проведення міського історико-патріотичного
проєкту «Шляхами подвигу і слави»
Про проведення міського етапу Всеукраїнської
природоохоронної акції «Птах року»
Про підсумки міського конкурсу з інформаційних
технологій серед учнів закладів загальної середньої
та позашкільної освіти
Про підсумки проведення відкритого міського
фестивалю-конкурсу фотоаматорів «Коло друзів»

Овчаренко В.В.

Мазуркевич Л.І.

Овчаренко В.В.
Овчаренко В.В.
Овчаренко В.В.
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квітень
квітень
квітень
квітень
квітень

квітень
квітень
травень

Про проведення міської Інтернет-олімпіади з
природознавства, біології і хімії серед учнів
5- Мазуркевич Л.І.
6-х класів
Про участь в обласних спортивних іграх серед учнів
закладів загальної середньої освіти з гандболу Грамматик Ф.П.
(юнаки та дівчата, зональні та фінальні)
Про проведення міської Інтернет-олімпіади з Шиліна С.Л.
географії
Про підсумки міської Інтернет-олімпіади з географії Шиліна С.Л.
Про
підсумки
перевірки
документації
на Каплинська О.В.
нагородження золотими та срібними медалями
учнів-претендентів, які мають особливі умови
нагородження
Про організацію літнього оздоровлення та Джердж О.С.
відпочинку дітей
Про організацію та проведення триденних Матейчик І.О.
навчально-польових зборів з учнями 11-х класів
закладів загальної середньої освіти
Про підготовку закладів дошкільної освіти до
Бойко О.М.
літнього оздоровлення дітей у 2021 році
Гладун О.Ф.

травень

Про підготовку та проведення міського конкурсу
«Нове ім’я-2021»

Селецька Т.В.

травень

Про
функціонування
груп
спеціального
призначення, інклюзивна освіта в закладах
дошкільної освіти
Про підсумки проведення І (районного/міського)
етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
Про підсумки атестації педагогічних працівників у
2020/2021 навчальному році
Про роботу міських апеляційних комісій з предметів
державної підсумкової атестації у
2021 році
Про підсумки проведення виставки-конкурсу робіт з
науково-технічної творчості «Наш пошук і творчість
– тобі, Україно!»
Про підсумки проведення міської виставкиконкурсу з початкового технічного моделювання
«Світ юного техніка»
Про підсумки міського конкурсу юних фотоаматорів
«Моя Україна»
Про підсумки міського заочного конкурсу на
кращий відеофільм
Про проведення міського заочного конкурсу
комп’ютерної графіки серед учнів закладів загальної
середньої та позашкільної освіти
Про
результати
проведення
міської
Інтернет-олімпіади з природознавства, біології і
хімії серед учнів 5-6-х класів

Бойко О.М.
Гладун О.Ф.

травень
травень
травень
травень
травень
травень
травень
травень
травень

Матейчик І.О.
Курдиш Н.М.
Романіченко І.В.
Овчаренко В.В.
Овчаренко В.В.
Овчаренко В.В.
Овчаренко В.В.
Овчаренко В.В.
Мазуркевич Л.І.
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травень
червень
червень
червень
червень
липень

серпень
серпень
серпень
серпень
вересень

вересень
вересень
вересень
вересень

вересень
вересень
вересень
вересень

Про підсумки міського заочного конкурсу «Класний Селецька Т.В.
керівник – 2021»
Про підсумки участі у міському освітньо- Тертиця І.Г.
просвітницькому проєкті «Десять цінностей
сьогодення»
Про проведення міського фотокросу «Вулицями Овчаренко В.В.
м. Миколаєва»
Про
проведення
Всеукраїнського
конкурсу Пономаренко С.Є.
«Шкільна бібліотека – 2021»
Про підсумки літнього відпочинку дітей
Джердж О.С.
Про нагородження золотою медаллю «За високі
досягнення у навчанні» та срібною медаллю «За
досягнення у навчанні» випускників 11-х класів
2020/2021 н.р. (за особливими умовами за
результатами ЗНО)
Про підготовку закладів дошкільної освіти міста до
нового навчального року
Про організацію харчування дітей у закладах
дошкільної освіти міста у 2021/2022 навчальному
році
Про підсумки вивчення предмета «Захист Вітчизни»
у 2020/2021 навчальному році та основні завдання на
2021/2022 навчальний рік
Про проведення огляду-конкурсу на кращу
організацію правової освіти та виховання в закладах
освіти міста
Про проведення міського заочного гуманітарного
конкурсу «Космічні фантазії» серед здобувачів
освіти закладів загальної середньої та позашкільної
освіти
Про проведення міського фестивалю талантів серед
обдарованих школярів міста «Зірка року»
Про проведення міського етапу обласної акції
«Юннатівська толока»
Про підсумки міського етапу Всеукраїнської
природоохоронної акції «Птах року»
Про результати роботи керівників закладів
дошкільної освіти та закладів загальної середньої
освіти щодо забезпечення готовності до нового
навчального року
Про роботу керівників закладів загальної середньої
освіти щодо замовлення та видачі документів про
освіту
Про створення атестаційної комісії II рівня в
управлінні освіти на 2021/2022 н.р.
Про проведення тестування кандидатів до
територіального відділення Малої академії наук
області у 2021/2022 навчальному році
Про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських
учнівських олімпіад із базових предметів, обласної

Макаренко Н.С.
Брижак О.І.

Бойко О.М.
Гладун О.Ф.
Бойко О.М
Гладун О.Ф.
Матейчик І.О.
Селецька Т.В.
Овчаренко В.В.

Овчаренко В.В.
Овчаренко В.В.
Овчаренко В.В.
Рощіна Н.С
Бойко О.М.
Гладун О.Ф.
Брижак О.І.
Курдиш Н.М.
Майборода Л.М.
Майборода Л.М.
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Нагорна І.В.

вересень

учнівської олімпіади із зарубіжної літератури в
2021/2022 навчальному році
Про початок навчального року в міській заочнодистанційній школі для обдарованих дітей «Надія»
Про проведення міського турніру юних географів

вересень

Про підсумки міського турніру юних географів

Шиліна С.Л.

вересень

Про проведення Всеукраїнського місячника
шкільних бібліотек
Про проведення І (зонального) туру всеукраїнського
конкурсу «Учитель року-2022»
Про заходи щодо поліпшення стану пожежної
безпеки в закладах освіти в осінньо-зимовий період
Про проведення міського етапу обласної акції
«Тварина року»
Про проведення відкритих міських змагань з
робототехніки
Про підсумки проведення міського фотокросу
«Вулицями м. Миколаєва»
Про підсумки проведення міського фестивалю
талантів серед обдарованих школярів міста «Зірка
року»
Про підсумки міського етапу обласної акції
«Юннатівська толока»

Пономаренко С.Є.

вересень

вересень
вересень
жовтень
жовтень
жовтень
жовтень
жовтень

Шиліна С.Л.

Деркач Г.І.
Яковенко В.І.
Горобець С.А.
Овчаренко В.В.
Овчаренко В.В.
Овчаренко В.В.
Овчаренко В.В.
Овчаренко В.В.

жовтень

Про підсумки І-ІІІ етапів міського конкурсу «Нове
Селецька Т.В.
ім’я – 2021»

жовтень

Про проведення змагань з військово-прикладного
триборства серед команд закладів загальної середньої
освіти м. Миколаєва
Про підсумки проведення змагань з військовоприкладного триборства серед команд закладів
загальної середньої освіти м. Миколаєва
Про стан роботи педагогічних колективів закладів
загальної середньої освіти щодо продовження
навчання випускниками 9, 11-х класів
Про проведення місячника знань безпеки
життєдіяльності в закладах освіти міста
Про проведення змагань з військово-прикладного
двоборства серед команд закладів загальної
середньої освіти м. Миколаєва
Про підсумки проведення змагань з військовоприкладного двоборства серед команд закладів
загальної середньої освіти м. Миколаєва
Про підсумки міського етапу обласної акції
«Тварина року»
Про організацію новорічних та різдвяних свят,
зимових канікул
Про проведення міського конкурсу лідерів
учнівського самоврядування «Лідер року»

жовтень
жовтень
жовтень
листопад
листопад
листопад
листопад
листопадгрудень

Матейчик І.О.
Матейчик І.О.
Калініченко Т.Є.
Яковенко В.І.
Горобець С.А.
Матейчик І.О.
Матейчик І.О.
Овчаренко В.В.
Джердж О.С.
Тертиця І.Г.
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листопад
листопад
листопад
листопад
листопад
листопад

листопад
листопад
листопад
листопадгрудень
листопад
грудень
грудень

грудень
грудень

грудень

грудень
грудень
грудень

Про проведення міського етапу Всеукраїнського
конкурсу-виставки «Новорічна композиція»
Про проведення міського етапу Всеукраїнського
конкурсу-виставки «Український сувенір»
Про підсумки міського заочного конкурсу з
комп’ютерної графіки серед учнів закладів загальної
середньої та позашкільної освіти
Про підсумки міського етапу Всеукраїнського
конкурсу-виставки «Новорічна композиція»
Про підсумки міського етапу Всеукраїнського
конкурсу-виставки «Український сувенір»
Про підсумки міського заочного гуманітарного
конкурсу «Космічні фантазії» серед здобувачів
освіти закладів загальної середньої та позашкільної
освіти
Про проведення міської виставки-конкурсу іграшок
та сувенірів «Новорічні та Різдвяні фантазії»
Про проведення міської виставки-конкурсу робіт
юних фотоаматорів «Я, ти, він, вона – разом
Україна»
Про преміювання фіналістів міського конкурсу
«Нове ім’я – 2021»
Про підсумки фінального туру міського конкурсу
«Нове ім’я – 2021»
Про підсумки І (зонального) туру всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2022»
Про підсумки відкритих міських змагань з
робототехніки
Про підсумки ІІ етапу ХІІ Міжнародного
мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Т. Шевченка у 2021/2022
навчальному році
Про підсумки ІІ етапу ХХІІ Міжнародного конкурсу
з української мови імені Петра Яцика у 2021/2022
навчальному році
Про організацію та проведення
XІX
Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості,
присвяченого Шевченківським дням,
який
проходить під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!»
Про підсумки огляду-конкурсу на кращу
організацію правової освіти та виховання в закладах
освіти міста
Про підсумки науково-методичної роботи з
педагогічними працівниками закладів освіти
Про проведення першості м. Миколаєва зі стрільби з
пневматичної гвинтівки серед команд юнаків
закладів загальної середньої освіти
Про підсумки проведення першості м. Миколаєва зі
стрільби з пневматичної гвинтівки серед команд
юнаків закладів загальної середньої освіти

Овчаренко В.В.
Овчаренко В.В.
Овчаренко В.В.
Овчаренко В.В
Овчаренко В.В.
Овчаренко В.В.

Овчаренко В.В.
Овчаренко В.В.
Селецька Т.В.
Селецька Т.В.
Деркач Г.І.
Овчаренко В.В.
Коваль Т.С.

Коваль Т.С.
Майборода Л.М.

Селецька Т.В.
Деркач Г.І.
Матейчик І.О.
Матейчик І.О.
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VI. Провести тематичні консультативні дні
січень-лютий

Про створення нової моделі управління закладом Романіченко І.В.
освіти у контексті Закону України «Про освіту»
січень-грудень Про створення україномовного середовища у Романіченко І.В.
закладах освіти
лютий
Про реалізацію міського освітньо-просвітницького Тертиця І.Г.
проєкту «Десять цінностей сьогодення»
листопад-грудень Про здійснення закладами освіти заходів у сфері Гоберлас Н.Г.
запобігання домашньому насильству, булінгу,
налагодження взаємодії з відповідними службами і
установами міста з даного питання на виконання
постанови Кабінету Міністрів України від
22.08.2018 №658 «Про затвердження Порядку
взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері
запобігання та протидії домашньому насильству і
насильству за ознакою статі», наказу МОН України
від 28.12.2019 №1646 «Деякі питання реагування на
випадки булінгу (цькування) та застосування заходів
виховного впливу в закладах освіти»
лютий
- Про дотримання вимог Положення про золоту Макаренко Н.С.
березень
медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну Каплинська О.В.
медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого КалініченкоТ.Є
наказом МОН України від 17.03.2015 №306
Рощіна Н.С.
Брижак О.І.
березеньПро створення умов для реалізації повноважень, Романіченко І.В.
квітень
наданих
колегіальним
органам
управління
(педагогічна рада) та громадського самоврядування
у закладах загальної середньої освіти
квітень
Про виконання закладами загальної середньої освіти Гоберлас Н.Г.
постанови КМУ від 13.09.2017 №684 «Про
затвердження Порядку ведення обліку дітей
дошкільного, шкільного віку та учнів» у частині
здійснення контролю за відвідуванням учнями
закладів загальної середньої освіти занять
квітень
Про виконання Програми «Основні орієнтири
виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх Тертиця І.Г.
навчальних закладів України»
серпень
Про підготовку закладів загальної середньої та Макаренко Н.С.
дошкільної освіти до нового 2021/2022 н.р.
Каплинська О.В.
КалініченкоТ.Є
Рощіна Н.С
серпень
Про ведення документації в закладах позашкільної Овчаренко В.В.
освіти
протягом року
жовтеньлистопад

Про навчально-методичний супровід освітнього
процесу в закладах позашкільної освіти

Овчаренко В.В.

Про забезпечення умов для здійснення дієвого та
відкритого громадського контролю за діяльністю
закладу освіти (ст.26 Закону України «Про освіту»)

Романіченко І.В.
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протягом року
протягом року
протягом року

протягом року

Про дотримання вимог Положення про порядок
розслідування нещасних випадків, що сталися під
час освітнього процесу
Про роботу з організації харчування у закладах
загальної середньої освіти міста
Про роботу закладів освіти міста щодо соціального
захисту дітей із сімей, які опинилися у складних
життєвих обставинах, дітей пільгових категорій,
дітей з особливими потребами
Про ведення документації з питань охорони праці та
розслідування нещасних випадків, що сталися під час
освітнього процесу

Яковенко В.І.
Горобець С.А.
Іскова Л.М.
Гоберлас Н.Г.
Іскова Л.М.
Горобець С.А.
Яковенко В.І.

VII. Організаційні заходи (вивчення питань, складання звітів тощо)
жовтеньлистопад

Про замовлення документів про освіту для
випускників 2021/2022 навчального року закладів
освіти
січень-червень
Підтвердження замовлення закладами загальної
середньої освіти документів про освіту. Видача
документів про освіту
березень-квітень Погодження претендентів на нагородження золотими
та срібними медалями за особливими умовами (за
наслідками перевірки класних журналів)
травеньсерпень

Моніторинг сайтів закладів загальної середньої освіти
щодо звітування про
діяльність закладу перед
громадськістю

червень

Вивчення стану збереження учнівського контингенту
у закладах загальної середньої освіти за навчальний
рік

до 05 вересня

Звіт
освіти

жовтень

закладів

загальної
(ЗНЗ-1, ЗНЗ-2)

середньої

Моніторинг щодо виконання керівниками ЗЗСО п.2
ст.30 Закону України «Про освіту»
до 05 грудня
Перевірка звітів 1-ЗСО про продовження навчання
для здобуття повної загальної середньої освіти
випускниками 9-х класів закладів загальної
середньої освіти
Підготувати документи та надати до
департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Брижак О.І.
Брижак О.І.
КалініченкоТ.Є.
Каплинська О.В.
Макаренко Н.С.
Рощіна Н.С.
Брижак О.І.
Калініченко Т.Є.
Каплинська О.В.
Макаренко Н.С.
Рощіна Н.С.
Батьковець С.С.
Брижак О.І.
Калініченко Т.Є.
Каплинська О.В.
Макаренко Н.С.
Рощіна Н.С.
Батьковець С.С.
Брижак О.І.
Макаренко Н.С.
Брижак О.І.
Каплинська О.В.
Калініченко Т.Є.
Рощіна Н.С.
Каплинська О.В.
Макаренко Н.С.
Брижак О.І.

17

січень
січень-грудень
лютий
серпень

серпень
вересеньберезень
травень

протягом року

Замовлення молодих спеціалістів на 2021/2022 н.р.
Про міжнародне партнерство в закладах освіти
Річний звіт про роботу закладів дошкільної освіти за
2020 рік
Про підготовку закладів до організованого початку
нового 2021/2022 навчального року
Про відзначення Дня Державного Прапора України
(на виконання наказу управління освіти і науки ОДА
від 19.11.04 №823)
Про проходження учнями закладів загальної
середньої освіти профілактичних медичних оглядів,
забезпеченість
медичними
працівниками;
обладнання медичних кабінетів
Про відзначення Дня слов’янської писемності і
культури в закладах освіти

Курдиш Н.М.
Романіченко І.В.
Бойко О.М.
Гладун О.Ф.
Макаренко Н.С.
Калініченко Т.Є.
Рощіна Н.С.
Каплинська О.В.
Тертиця І.Г.
Іскова Л.М.

Пономаренко С.Є.
Гайченко О.В.
Коваль Т.С.
Майборода Л.М.
Селецька Т.В.
Брижак О.І.

щоквартально

Про проставлення апостилю на документах про
освіту,
проведення
спеціальної
перевірки
відомостей щодо освіти осіб, які претендують на
зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій
держави або місцевого самоврядування
Про перевірку в ЄДЕБО відомостей щодо отримання
документів про освіту
Про вдосконалення діяльності шкільних бібліотек

щомісяця

Про стан травматизму в закладах освіти міста

Горобець С.А.

грудень

Про проведення уроку гендерної грамотності

Селецька Т.В.
Майборода Л.М

протягом року

Про охоплення харчуванням
загальної середньої освіти міста

Іскова Л.М.

протягом року

Про освіту осіб з особливими освітніми потребами

Кругляк Н.О.

протягом року

Про роботу інклюзивно-ресурсних центрів

Кругляк Н.О.

Щоквартально

Про результати реалізації проєктів регіонального
розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у
2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської
області на період до 2020 року (на виконання
розпорядження ОДА від 29.12.2018 №584-р)

Іванова Л.І.

протягом року

учнів

закладів

Брижак О.І.
Пономаренко С.Є.
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VIII. Інформація про хід виконання розпоряджень голови
облдержадміністрації
щомісяця

щопівріччя

щопівріччя
щоквартально
щоквартально

щопівріччя
щорічно

щоквартально
щоквартально

щоквартально

щоквартально

від 30.03.2016 №99-р «Про затвердження плану заходів Каплинська О.В.
з виконання Комплексної державної програми щодо Бойко О.М.
підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції Гладун О.Ф.
громадян України, які переселилися з тимчасово
окупованої території України та районів проведення
антитерористичної операції в інші регіони України
від 15.10.2012 №351-р «Про забезпечення виконання Каплинська О.В.
розпорядження Кабінету Міністрів України від
22.08.2012 №605-р «Про затвердження плану заходів
щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують
додаткового захисту, в українське суспільство на
період до 2020 року» в Миколаївській області»
від 08.01.2013 №2-р «Про затвердження плану заходів
Макаренко Н.С
з реалізації Концепції державної системи професійної
орієнтації населення в Миколаївській області»
від 06.08.10 №261-р «Про забезпечення охорони лісів
Горобець С.А.
та природних комплексів області від пожеж»
Яковенко В.І.
від 13.02.12 №30-р «Про організацію виконання в Гоберлас Н.Г.
Миколаївській області Указу Президента України від Іскова Л.М.
16 грудня 2011 року №1163/2011 «Про питання щодо Кругляк Н.О
забезпечення реалізації прав дітей в Україні»
від 27.08.2013 №247-р «Про додаткові заходи із Іскова Л.М.
забезпечення гарантій реалізації прав та законних Кругляк Н.О
інтересів дітей в Миколаївській області»
від 19.06.2017 №207-р «Про затвердження плану Іскова Л.М.
заходів з виконання рекомендацій, викладених у
заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з
прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України
про виконання Конвенції ООН про права осіб з
інвалідністю на період до 2020 року»
від 16.07.2010 №272-р (щодо здійснення заходів з
Макаренко Н.С
благоустрою територій)
Інформація до виконкому міської ради
Розпорядження Миколаївського міського голови від Гоберлас Н.Г.
10.04.12 №111 «Про затвердження Плану заходів щодо Іскова Л.М.
виконання в м. Миколаєві Указу Президента України
від 16 грудня 2011 року №1163/2011 «Про питання
щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»
Розпорядження Миколаївського міського голови від Гоберлас Н.Г.
16.01.2014 №10р «Про затвердження Плану заходів з Іскова Л.М.
реалізації у м. Миколаєві Національної стратегії
профілактики соціального сирітства на період до
2020 року»
Доручення першого заступника Миколаївського Романіченко І.В.
міського голови від 15.10.2019 № 1215/02.03-19 про
надання інформації до соціально-економічного
паспорту м. Миколаєва
19

до 1 січня

Доручення Миколаївської облдержадміністрації від Романіченко І.В.
19.01.2016 №153/0/05-60/3-14 щодо надання інформації
для оновлення інвестиційного паспорту міста
Підготувати звіти до департаменту освіти та науки облдержадміністрації
січень
Про травматизм на виробництві (6/ОП/ДТП, 6/ОП/ПБ) Горобець С.А.
січень

Статистична звітність (№1-П Освіта)

Овчаренко В.В.

січень

Зведена звітність національних, державних та інших
бібліотек України за формою 80-а-рвк

Пономаренко С.Є.

лютий

Зведений звіт про травматизм під час освітнього
процесу в закладах освіти за 2020 рік

Горобець С.А.

лютий-березень Річний звіт за формою Ф-85 К

Бойко О.М.
Гладун О.Ф.
Джердж О.С.

квітеньжовтень
вересень

Звіти щодо літнього оздоровлення та відпочинку дітей
Про плинність педагогічних кадрів

Курдиш Н.М.

вересень

Про освітній рівень педагогічних працівників

Курдиш Н.М.

вересень

Про влаштування молодих спеціалістів до закладів
освіти
Про працюючих педагогічних працівників-пенсіонерів

Курдиш Н.М.

Про педагогічних працівників, які не мають
педагогічної освіти
Про працівників, які мають педагогічну освіту, але
працюють не за фахом
Д-76 РВК (зведений звіт про денні заклади загальної
середньої освіти міста)
3В-1 (зведений звіт вечірніх шкіл)

Курдиш Н.М.

Д-7-8 (зведений звіт про мови навчання та вивчення
мови як предмета в закладах загальної середньої
освіти)
Д-4 (відомості про матеріальну базу денних закладів
загальної середньої освіти)
Д-6 (відомості про групування денних закладів
загальної середньої освіти за кількістю класів та про
наповнюваність класів учнями)
Д-9 (відомості про загальноосвітні санаторні та
спеціальні школи (школи-інтернати)
Звіт за формою РВК-83 (педагогічні кадри)

Брижак О. І.

жовтень

Про мережу гуртків закладів загальної середньої та
позашкільної освіти

Овчаренко В.В.

жовтень

Про кількість дітей шкільного віку та учнів за формою
та у порядку, затвердженому МОН України, станом на
01.09.2021 (77-РВК)

Гоберлас Н.Г.

вересень
вересень
вересень
вересень
вересень
вересень
жовтень
жовтень
жовтень
жовтень

Курдиш Н.М.

Курдиш Н.М.
Брижак О. І.
Брижак О. І.

Брижак О. І.
Брижак О. І.
Брижак О. І.
Курдиш Н.М.
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листопад

Брижак О. І.

щомісячно

Д-5 (відомості про профільне навчання і поглиблене
вивчення предметів)
1-ЗСО (звіт про продовження навчання для здобуття
повної загальної середньої освіти випускниками 9-х
класів закладів загальної середньої освіти)
Про кадровий резерв посадових осіб місцевого
самоврядування управління освіти
Про наявність вакансій педагогічних працівників

щомісячно

Про забезпечення житлом працівників закладів освіти

Курдиш Н.М.

Про стан роботи зі зверненнями громадян

Куценко С.Г.

до 05 грудня
грудень

щоквартально

Інформація про хід виконання розпоряджень
облдержадміністрації
до
05
числа від 03.05.2018 №156-р «Про затвердження плану
щокварталу
заходів щодо реалізації в Миколаївській області
Концепції розвитку системи електронних послуг в
Україні»
до
05
числа від 31.10.2013 № 316-р «Про затвердження заходів
щомісяця
щодо організації боротьби з карантинними
організмами,
поширеними
на
території
Миколаївської області»
до 10 січня
від 12.04. 2011 № 102-р «Про внесення змін до
10 липня
розпорядження голови Миколаївської обласної
державної адміністрації від 18.10.04 №462-р «Про
забезпечення контролю за здійсненням органами
місцевого
самоврядування
делегованих
повноважень органів виконавчої влади та
затвердження Порядку, періодичності й термінів
проведення облдержадміністрацією перевірок
здійснення виконавчими органами міських рад
делегованих повноважень органів виконавчої
влади»
до 25 січня
від 25.11.2013 №349-р «Про затвердження плану
заходів з реалізації Національної стратегії розвитку
освіти в Україні на період до 2021 року в
Миколаївській області»
до 05 числа
від 10.07.2020 №275-р «Про затвердження плану
щокварталу
заходів на 2020 рік з реалізації у Миколаївській
області Стратегії подолання бідності»

січень

до 15 січня

від 08.04.2016 № 124 «Про забезпечення виконання
Постанови КМУ від 24.02.2016 «Про затвердження
Державної цільової соціальної Програми протидії
торгівлі людьми на період до 2020 року у
Миколаївській області»
від 05.11.2013 № 320-р «Про забезпечення
виконання Указу Президента України від

Макаренко Н.С.
Брижак О.І.
Курдиш Н.М.
Курдиш Н.М.

Романіченко І.В.
Брижак О.І.
Брижак О.І.

Романіченко І.В.
Джердж О.С.
Яковенко В.І.
Іскова Л.М.
Гоберлас Н.Г.

Романіченко І.В.
Тарасова О.В.
Джердж О.С.
Романіченко І.В.
Джердж О.С.
Кругляк Н.О.
Гоберлас Н.Г.
Гладун О.Ф.
Бойко О.М.
Тертиця І.Г.

Тертиця І.Г.
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01 липня,
01 грудня
лютий

27.09.2013 № 532/2013 «Про Стратегію розвитку
державної молодіжної політики на період до
2020 року»
від 02.11.2015 №354-р «Про заходи з увічнення
пам`яті захисників України на період до 2020 року
в Миколаївські й області»
від 04.04.2002 №211-р «Про виконання заходів
щорічного
обласного
конкурсу
учнівської
творчості, присвяченого Шевченківським дням»

Тертиця І.Г.
Коваль Т.С.
Майборода Л.М.

до 25 березня,
25 червня,
25 вересня,
25 грудня

від 05.03.2013 №60-р «Про організацію та
проведення профілактичних медичних оглядів
учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх
типів і форм власності в Миколаївській області»

Іскова Л.М.

червень
грудень

від 23.03.2011 №72-р «Про Рекомендації
парламентських слухань про становище молоді в
Україні «Молодь за здоровий спосіб життя»
від 22.12.2016 №7 «Комплексна програма
увічнення пам`яті учасників АТО, жертв воєн та
політичних репресій у Миколаївській області на
2017-2020 роки»
від 30.03.2016 №99-р «Про затвердження плану
заходів з виконання Комплексної державної
програми щодо підтримки, соціальної адаптації та
реінтеграції громадян України, які переселилися з
тимчасово окупованої території України та районів
проведення антитерористичної операції в інші
регіони України
від 19.06.2009 № 226-р «Про заходи вшанування
пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в
Україні та подальшого дослідження теми
голодоморів у Миколаївській області»
від 10.08.2009 №295-р «Про святкування в
Миколаївській області Дня Державного Прапора
України»

Джердж О.С.

грудень

від 12.05.2008 №208-р «Національне розмаїття
Миколаївщини»

грудень

від 22.10.2013 №298-р «Про виконання заходів
щодо інтеграції в українське суспільство ромської
національної меншини на період до 2020 року»

Селецька Т.В.
Гайченко О.В.
Коваль Т.С.
Майборода Л.М.
Смирнова Н.М.
ПономаренкоС.Є.
Гайченко О.В.
Селецька Т.В.

грудень

від 12.04.2017 №122-р «Про виконання заходів у
зв’язку з роковинами Великого терору – масових
політичних репресій 1937-1938 років»

щоквартально

щоквартально

25 червня
25 грудня
серпень

Джердж О.С.

Каплинська О.В.

Тертиця І.Г.

Тертиця І.Г.

Селецька Т.В
ПономаренкоС.Є.
Майборода Л.М.
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червень
грудень

від 26.12.2016 №496-р «Про виконання заходів з
відзначення 100-річчя подій Української революції
2017-2021рр.»

Майборода Л.М.
Селецька Т.В
Пономаренко С.Є

Інформація про хід виконання розпоряджень міського голови
щокварталу
до 01 числа
щоквартально

щоквартально

щоквартально
до 05 числа

жовтень

щорічно

від 03.04.2015 №59-р «Про введення в
експлуатацію інтернет порталу «Миколаївська
міська
рада» та
заходи
щодо
його
функціонування»
від 20.11.2019 №349-р «Про затвердження
Порядку
розміщення
наборів
даних
Миколаївської міської ради, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних, в
мережі Інтернет»

від 23.06.2001 №328-р «Про затвердження
заходів щодо реалізації Концепції підвищення
правової культури учасників виборчого процесу
та референдумів у м. Миколаїв»
від 08.04.2019 №100-р «Про деякі питання
координації роботи з попередження, виявлення,
забезпечення надання допомоги особам, які
постраждали від домашнього насильства та
насильства за ознакою статі, та визначення
відповідальних осіб».
від 22.04.2016 №393-р «Про забезпечення
виконання постанови Кабінету Міністрів
України
від
24.02.2016
№111
«Про
затвердження Державної соціальної програми
протидії торгівлі людьми на період до
2020 року» у м. Миколаїв»
від 22.01.2016 №41-р «Про затвердження плану
заходів щодо забезпечення права дітей з
особливими освітніми потребами на рівний
доступ до якісної освіти»
Інформація до виконкому міської ради

Макарова С.Б.
Брижак О.І.
Батьковець С.С.
Бойко О.М.
Брижак О.І.
Гладун О.Ф.
Гоберлас Н.Г.
Іванова Л.І.
Куценко С.Г.
МаксимоваК.Г.
Чабаненко К.С.
Майборода Л.М.

Гоберлас Н.Г.

Тертиця І.Г.

Кругляк Н.О.

січень-грудень

Про дотримання законодавства з мовного
питання

Романіченко І.В.

щомісячно

Про виконання розпорядження Кабінету
Міністрів України від 11.06.2014 щодо
забезпечення прав дітей переміщених з
тимчасово окупованих територій та районів
проведення антитерористичної операції

Бойко О.М.
Гладун О.Ф.

23

щоквартально

до
28
щомісяця

числа

щоквартально
до
15
числа
щокварталу

до
12
числа
щокварталу
лютий

квітень-вересень
січень-грудень

Про виконання розпорядження Кабінету
Міністрів України від 06.12.2017 №871-р «Про
затвердження плану дій на 2017-2019 роки
поетапного створення додаткових місць у
закладах дошкільної освіти»
Про планування та реалізацію основних завдань
і заходів цивільного захисту м. Миколаєва на
2021 рік
Про забезпечення реалізації Положення про
гранти Президента України для обдарованої
молоді
Про виконання рішення виконавчого комітету
Миколаївської міської ради від 13.04.2018 №313
«Про заходи щодо організації виконання та
внесення змін до Програми економічного і
соціального розвитку м. Миколаїв на
2018-2020 роки»
Про виконання доручення заступника голови
облдержадміністрації від 19.04.2019 №784/1605-28/6-19 щодо розвитку освітньої галузі
Миколаєва
Про результати проведення щорічної оцінки
виконання посадовими особами місцевого
самоврядування апарату управління покладених
на них обов’язків і завдань
Звіти щодо літнього оздоровлення та відпочинку
дітей
Про досягнення галузі «Освіта»

Бойко О.М.
Гладун О.Ф.

Матейчик І.О.
Тертиця І.Г.
Романіченко І.В.
Джулай Г.В.

Романіченко І.В.
Джулай Г.В.
Курдиш Н.М.

Джердж О.С.
Романіченко І.В.

грудень

Резерв
посадових
осіб
місцевого Курдиш Н.М.
самоврядування управління освіти
грудень
Про виконання програми протидії торгівлі Тертиця І.Г.
людьми на період до 2020 року у м. Миколаєві
щоквартально
Інформація про стан реалізації проєктів, що Іванова Л.І.
включені до Перспективного плану розвитку
м.Миколаєва на 2019-2021 роки
щоквартально
Про виконання рішення виконавчого комітету Іванова Л.І.
Миколаївської міської ради від 27.02.2015
№ 147 «Про заходи щодо наповнення міського
бюджету
та
економного
використання
бюджетних коштів»
Відділу головного управління статистики у Миколаївській області
серпень

до 20 вересня

Про оздоровлення дітей і підлітків влітку Джердж О.С.
2021 року
Регіональному інформаційному центру «Освіта-сервіс»
Звіт про отримані, видані і невидані документи
про освіту та додатки до них за звітний період

Брижак О.І.
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IХ. Науково-методичне забезпечення (семінари, консультації)
Семінари для директорів закладів позашкільної освіти
Провести консультації
квітень
протягом року
протягом року
протягом року
протягом року

протягом року
протягом року
протягом року

протягом року

протягом року
протягом року
протягом року
протягом року

Про
формування
освітніх
програм
на
2021/2022 н.р.
Про ведення кадрової
документації та
дотримання чинного законодавства з кадрових
питань
Про організацію роботи закладів освіти щодо
військового
обліку
та
бронювання
військовозобов’язаних
Про організацію і ведення цивільного захисту в
закладах освіти
Про організацію роботи закладів освіти щодо
виконання постанови КМУ від 13.09.2017 №684
«Про затвердження Порядку ведення обліку
дітей дошкільного, шкільного віку та учнів»
Про дотримання порядку електронної реєстрації
дітей дошкільну віку в системі ІСУО
Про організацію навчання за різними формами
(індивідуальна, дистанційна, заочна, вечірня,
екстернат, домашня освіта тощо)
Про зарахування та навчання іноземців, осіб без
громадянства, осіб, що прибули з тимчасово
неконтрольованих та окупованих територій, тих,
які тимчасово навчалися за кордоном
Про формування закладами освіти відкритих і
загальнодоступних ресурсів з інформацією про
свою діяльність та оприлюднення відкритих
даних (ст. 30 Закону України «Про освіту»)
Про замовлення на виготовлення документів про
освіту, дублікатів, передруків
Про технологію проведення внутрішнього
моніторингу якості освіти на рівні закладу
загальної середньої освіти
Про ефективність роботи педагогічної ради та
органів громадського самоврядування закладу
загальної середньої освіти
Про виконання нормативно-правових актів з
питань організації роботи закладів освіти щодо
запобігання та протидії домашньому насильству
та насильству за ознакою статі, булінгу, роботи
з сім’ями та дітьми із сімей, які опинилися у
складних життєвих обставинах, здійснення
контролю за відвідуванням учнями занять

Макаренко Н.С.
Брижак О.І.
Курдиш Н.М.
Матейчик І.О.
Матейчик І.О.
Гоберлас Н.Г.

Бойко О.М.
Гладун О.Ф.
Брижак О. І.
Брижак О. І.

Брижак О. І.
Батьковець С.С.
Брижак О. І.
Романіченко І.В.
Романіченко І.В.
Гоберлас Н.Г.
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протягом року

протягом року
протягом року

Про навчання осіб з особливими освітніми
потребами. Інклюзивне навчання. Освітній
процес у спеціальних класах для дітей із
затримкою психічного розвитку
Про порядок відкриття інклюзивних класів і
переведення учнів на інклюзивне навчання

Кругляк Н.О.

Про порядок надання корекційно-розвиткових
послуг дітям з особливими освітніми потребами
у закладах загальної середньої освіти,
підписання
цивільно-правових
угод
із
спеціалістами і складання актів виконаних робіт

Кругляк Н.О.

Кругляк Н.О.

X. Організувати й провести загальноміські заходи
січень
лютий
лютий

І (міський) етап Всеукраїнського конкурсу- Майборода Л.М.
захисту науково-дослідницьких робіт учнівчленів територіального відділення МАН
Відкритий міський турнір з робототехніки на Овчаренко В.В.
платформі Arduino
Міський
етап
всеукраїнського
конкурсу Овчаренко В.В.
«Зоологічна галерея»

січень-травень

Конкурс «Класний керівник-2021» (заочний)

Селецька Т.В.

березень

Відкритий міський онлайн фестиваль-конкурс
юних фотоаматорів «Коло друзів»
Міський
фестиваль
історико-пізнавальних
проєктів «Пазли історії»
Міська виставка-конкурс науково-технічної
творчості «Наш пошук і творчість – тобі,
Україно!»
Міська виставка-конкурс з
початкового
технічного моделювання «Світ юного техніка»

Овчаренко В.В.

березень-квітень

Міський
історико-патріотичний
«Шляхами подвигу і слави»

проект

Овчаренко В.В.

березень-вересень

Міський етап Всеукраїнської природоохоронної
акції «Птах року»
Міський конкурс юних фотоаматорів «Моя
Україно!»
Міський конкурс з інформаційних технологій
серед учнів закладів загальної середньої та
позашкільної освіти
Міський заочний конкурс на кращий відеофільм

Овчаренко В.В.

березень
березень-квітень
березень-квітень

квітень
квітень
квітень
квітень
лютий

Участь у Всеукраїнському конкурсі на кращий
дитячий малюнок з безпеки дорожнього руху
Тиждень охорони праці

Овчаренко В.В.
Овчаренко В.В.
Овчаренко В.В.

Овчаренко В.В.
Овчаренко В.В.
Овчаренко В.В.
Яковенко В.І.
Горобець С.А.
Яковенко В.І.
Горобець С.А
26

вересень
жовтень
жовтень
квітень
лютий-травень

Участь в обласному конкурсі на кращий дитячий
малюнок на протипожежну тематику
Проведення місячника безпечного поводження з
вогнем
Міський фестиваль талантів серед обдарованих
школярів міста «Зірка року»
День цивільного захисту

Яковенко В.І.
Горобець С.А.
Яковенко В.І.
Горобець С.А.
Овчаренко В.В.
Матейчик І.О.
Матейчик І.О.

травень

І-й (районний/міський) етап Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»)
Тиждень безпеки дитини

травень

Свято останнього дзвоника

вересень

Свято Першого дзвоника

вересень

Свято до Дня міста

вересень

Міський фотокрос «Вулицями м.Миколаєва»

Джердж О.С.
Тертиця І.Г.
Овчаренко В.В.
Джердж О.С.
Тертиця І.Г.
Джердж О.С.
Тертиця І.Г.
Овчаренко В.В.
Овчаренко В.В.

вересень

Міський етап обласного акції «Юнатівська Овчаренко В.В.
толока»
Міський етап обласного конкурсу «Тварина року» Багаєва Н.М.
Овчаренко В.В.
Міський заочний конкурс з комп’ютерної графіки Овчаренко В.В.
серед учнів закладів загальної середньої та
позашкільної освіти
Міський
заочний
гуманітарний
конкурс Овчаренко В.В.
«Космічні фантазії» серед здобувачів освіти
закладів загальної середньої та позашкільної
освіти
Міський проєкт «Школа молодого українського Тертиця І.Г.
дипломата»
Овчаренко В.В.

вересень
жовтень
жовтень

жовтень
жовтень
жовтень

жовтень -грудень
листопад

Матейчик І.О.

Першість м. Миколаєва з військово-прикладного Матейчик І.О.
триборства серед команд закладів загальної
середньої освіти м. Миколаєва
Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових Тарасова О.В.
предметів
І (шкільний) етап
ІІ (міський) етап
ІІІ (обласний) етап
IV (Всеукраїнський) етап
Конкурс «Учитель року-2022»
Деркач Г.І.
Осіння та зимова сесії для
територіального відділення МАН

учнів-членів

Тарасова О.В.
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листопад
листопад - січень
листопад
листопад
листопад

Першість
м.
Миколаєва
з
військовоприкладного двоборства серед команд закладів
загальної середньої освіти м. Миколаєва
Міський
конкурс
лідерів
учнівського
самоврядування «Лідер року»
Міський етап Всеукраїнського конкурсу-виставки
«Новорічна композиція»
Міський етап Всеукраїнського конкурсу-виставки
«Український сувенір»
Відкриті змагання з робототехніки

Матейчик І.О.
Тертиця І.Г.
Овчаренко В.В.
Овчаренко В.В.

Багаєва Н.М.
Овчаренко В.В.
Виставка-конкурс робіт юних фотоаматорів «Я, Багаєва Н.М.
ти, він, вона – разом Україна»
Овчаренко В.В.
Міська виставка-конкурс іграшок та сувенірів Багаєва Н.М.
«Новорічні та Різдвяні фантазії»
Овчаренко В.В.
Новорічні та різдвяні свята для школярів міста
Джердж О.С.
Багаєва Н.М.
Тертиця І.Г.
Овчаренко В.В.
Першість м. Миколаєва зі стрільби з Матейчик І.О.
пневматичної гвинтівки серед команд юнаків
закладів загальної середньої освіти

листопад
грудень
грудень

грудень

XІ. Видавнича діяльність управління освіти
серпень

Збірка матеріалів серпневої колегії управління
освіти 2021 року
Збірка «Освіта Миколаєва-2021»

серпень

Макарова С.Б.
Романіченко І.В.
Тарасова О.В

ХІI. Засідання муніципальної ради з освіти, робочих груп, комісій
жовтень
квітень

Атестаційна комісія ІІ рівня
Рада з питань щорічного преміювання кращих
педагогічних працівників
окремим Муніципальна рада з питань освіти

за
графіком

Курдиш Н.М.
Личко Г.В.
Личко Г.В.

XIII. Контроль за виконанням міських, обласних та державних програм
до 20 січня
до 20 січня
до 1 лютого

листопад

Міська комплексна програма «Освіта» на
2019-2021 роки
Програма розвитку освіти Миколаївської
області на 2017-2021 роки
Обласна Соціальна комплексна програма
підтримки сім`ї та дітей, забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків у
Миколаївській області на 2017-2021 роки
Програма правової освіти населення у
Миколаївської області на 2014-2020 роки

Макарова С.Б.
Джулай Г.В.
Макарова С.Б.
Тертиця І.Г.

Тертиця І.Г.
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грудень
грудень
щоквартально

Державна соціальна програма «Національний
Тертиця І.Г
план дій щодо реалізації Конвенції ООН про
права дитини» на період до 2021 року
Міська комплексна програма захисту прав дітей Тертиця І.Г
«Діти Миколаєва» на 2019-2021 роки
Програма економічного і соціального розвитку Романіченко І.В.
м. Миколаєва на 2021 рік
Джулай Г.В.
XIV. Фінансово-економічна діяльність

січень-лютий

Аналіз виконання кошторису та підведення
підсумків фінансового 2020 року

серпень-вересень

Складання бюджетного запиту на 2021 рік

жовтень

Аналіз
виконання кошторису,
пропозицій щодо перерозподілу
призначень
Аналіз витрат лімітних асигнувань

жовтень-листопад

щокварталу
постійно

внесення
лімітних

Ігнатченко А.П.
заступники
головного
бухгалтера
Контроль за встановленням та обслуговуванням Сікуліна В.О.
засобів обліку споживання енергоносіїв
заклади освіти
Розробка перспективного плану заходів щодо Сікуліна В.О.
енергозбереження
заклади освіти

постійно

Контроль за встановленням, роботою
обслуговуванням засобів енергосервісу

постійно

Контроль за правильним та економним
використанням матеріальних, трудових і
фінансових ресурсів закладів освіти
Здійснення внутрішнього контролю за роботою
відділів Централізованої бухгалтерії
Контроль за надходженням і використанням
коштів, отриманих як плата за послуги
закладами освіти
Нарахування заробітної плати, відпускних і
матеріальної допомоги на оздоровлення згідно із
законодавством України
Контроль за підготовкою закладів освіти до
роботи в опалювальний період 2021-2022 років
Проведення контрольно-ревізійної роботи в
установах, підпорядкованих управлінню освіти

постійно
постійно
постійно
протягом року
протягом року
протягом року
грудень

Іванова Л.І.
Ігнатченко А.П
Джулай Г.В
Ігнатченко А.П.
Джулай Г.В.
Іванова Л.І.
Ігнатченко А.П.

та

Сікуліна В.О.
заклади освіти
Ігнатченко А.П.
відділи ЦБ
заклади освіти
Ігнатченко А.П.
Ігнатченко А.П.
заклади освіти
Ігнатченко А.П.
відділи ЦБ
Сікуліна В.О.
заклади освіти
Григорʼєва В.В.

Внесення пропозицій щодо формування статей
видатків

Ігнатченко А.П.
плановий відділ,
заклади освіти
Розробка та затвердження плану роботи Богданов І.С.
комітету з конкурсних торгів на 2022 рік
комітет
з
конкурсних торгів
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протягом року

Контроль
за
складанням
статистичної,
бюджетної та фінансової звітності

Ігнатченко А.П.
заклади освіти

XV. Участь у міжнародних, всеукраїнських програмах, проєктах
Назва проекту, програми

Термін дії

Учасники

Координатори

Програма
«Навчіть
дитину протягом року
захищатися»,
«Вчимо
дитину
захищатися», «Я вмію, я знаю як
себе захистити»

ЗДО, ЗЗСО

Смирнова Н.М.

Проєкт «Вчимося жити разом»

протягом року

ЗЗСО

Смирнова Н.М
Селецька Т.В

Інформаційно-просвітницька
програма «Сімейна розмова»

протягом року

ЗЗСО

Смирнова Н.М.

Впровадження проєкту «Біоетика»

протягом року

ЗЗСО

Мазуркевич Л.І.

Впровадження
науковопедагогічного
проєкту
«Інтелект України»

протягом року

ЗЗСО №1
Нагорна І.В.
ім. О. Ольжича,
6, 17, 29, 44, 51,
59, 64

Участь в освітньому проєкті «На протягом року
крилах успіху»

ЗЗСО №3, 34

Нагорна І.В.

Участь в інноваційній освітній
діяльності «Формування загально
навчальних компетентностей учнів
на засадах інтегративнодіяльнісного підходу за науковопедагогічним проєктом «Росток»»

ЗЗСО №18

Нагорна І.В.

протягом року

Впровадження
інтегрованої протягом року
технології
С.І.
Якименко
«Формування світогляду у дітей
молодшого шкільного віку засобами
інтегрованих знань про людину і
світ»

ЗЗСО №50, 57, Нагорна І.В.
64, НВК «Зоря»

Продовження роботи експериментальних закладів всеукраїнського рівня
Проблема наукового дослідження

Термін

Учасники

Координатори
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Дослідно-експериментальна робота
Всеукраїнського
рівня
«Розроблення
і
впровадження
навчально-методичного
забезпечення початкової освіти в
умовах впровадження Державного
стандарту початкової загальної
освіти»

2017-2021 р.р.

СЗЗСО №22

Нагорна І.В.

Дослідно-експериментальна робота
Всеукраїнського рівня «Дидактикометодичне
і
навчальне
забезпечення
реалізації
концептуальних
засад
реформування початкової загальної
освіти»

2017-2021 р.р.

ЗЗСО №3, 34

Нагорна І.В.

Дослідно-експериментальна робота
регіонального
рівня
«Впровадження
технології
інтегрованого
навчання
в
початковій школі на засадах ідей та
положень
Нової
української
школи»

2017-2021 р. р.

ЗЗСО №56,
Нагорна І.В.
СНВК для дітей зі з
зниженим зором

Всеукраїнський
експеримент
«Стандартизація наскрізної соціальнопсихологічної
моделі
масового
впровадження
медіаосвіти
у
вітчизняну педагогічну практику на
2017-2022 рр.»

2017-2022 рр.

ЗЗСО №6, 28, 42, 56, Деркач Г.І.
СЗЗСО №22, Перша
українська гімназія
імені М. Аркаса,
економічний ліцей
№2, ММК імені
В. Д. Чайки, НМЦ

XVІ. Господарча діяльність
№

Перелік заходів

1

Провести:
- аналіз витрат на реконструкцію та капітальний
ремонт за минулий 2020 рік;
- аналіз витрат на поточний ремонт за минулий
2020 рік;
- аналіз виконання заходів з енергозбереження;
- аналіз стану підготовки закладів освіти до нового
навчального року;
- навчання з заступниками по АГЧ та завгоспами про
підготовку
закладів освіти до осінньо-зимового
періоду та сталого його проходження;
- весняний та осінній огляди будівель із складанням
актів обстеження;
- розробити та затвердити схеми розподілу
балансового розмежування з:
- теплопостачальними організаціями

Термін
січень- лютий
січень- лютий
постійно
серпень

Відповідальний
Сікуліна В. О.
Ціолковська Г.Ф
Захарова О. Й.
Крутоголова А.І.
Демиденко Л.Г.
Шейко І.П.
Гладков О.В.

травень
травень
жовтень
березень
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- газопостачання;
- електропостачання;
- водопостачання
2.

Надавати інформації:
- про здійснення аварійних ремонтів;
- про хід гідравлічних іспитів;
- про стан підготовки котелень, тепломереж, систем
опалення до осінньо-зимового періоду;
- про забезпечення закладів приладами обліку:
водо -, газо-, електро-, теплопостачання;
- про стан підготовки закладів освіти до нового
2021/2022 навчального року

3.

Здійснювати контроль:
- за списанням витрат будівельних матеріалів;
- за виконанням підрядних робіт та за трудовими
угодами;
- за виконанням заходів з енергозбереження
закладами міста;
- за роботою приладів обліку енергоносіїв (води, газу,
тепла, електроенергії);
- за технічним станом будівель та споруд.

4.

5.

6.

Скласти:
- заявки на фінансування ремонтних
робіт
першочергових об’єктів освіти;
- угоди на проведення підрядних робіт;
- акти обстеження технічного стану будівель та
споруд закладів освіти міста;
- дефектні акти з урахуванням заявок закладів освіти
до проєкту бюджету на 2022 рік:
- акти на списання будівельних матеріалів

Брати участь:
- у семінарах з обліку і ведення документації та
проведення заходів щодо економії енергоресурсів;
- у розгляді результатів перевірок контролюючих
органів;
- у нарадах щодо підготовки закладів освіти до
осінньо-зимового періоду;
- у нарадах за результатами фінансово-господарчої
діяльності закладів освіти міста
Видати накази:
- про початок та закінчення опалювального сезону;
- про заходи з енергозбереження;
- про весняний та осінні огляди будівель та споруд;
- про створення комісій для обстеження технічного
стану будівель та споруд

щомісячно
травеньжовтень
протягом
опалювального
періоду
щомісячно
з 01.06.2021 по
01.09.2021

Сікуліна В. О.
Захарова О. Й.
Крутоголова А.І.
Шейко І.П
Демиденко Л.Г
Ціолковська Г.Ф.
Гладков О.В.

щомісячно
щомісячно

Сікуліна В. О.
Захарова О. Й.
Крутоголова А.І.
Шейко І.П
Демиденко Л.Г
Ціолковська Г.Ф
Гладков О.В.

щомісячно
щомісячно
щомісячно

Сікуліна В. О.
Захарова О. Й.
Крутоголова А.І.
Шейко І.П
Демиденко Л.Г
Ціолковська Г.Ф
Гладков О.В.

щомісячно
щомісячно
щоквартально
вересеньжовтень
за
необхідністю

Сікуліна В. О.
Захарова О. Й..
Крутоголова А.І.
Шейко І.П
Демиденко Л.Г
Ціолковська Г.Ф.
Гладков О.В.

січень
за
необхідністю
червень
жовтень
жовтень

Сікуліна В. О.
жовтень
квітень
січень
квітень
вересень

–
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