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Календарний план роботи Департаменту освіти 

Вінницької міської ради на 2020 рік 
 

№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

С І Ч Е Н Ь 
1.  
 

Організаційно- 

регламентуюча 

діяльність  

Організувати роботу:     

 онлайн-системи баз даних ЗЗСО міста 

znz.edu.vn.ua, забезпечити її постійне оно-

влення; 

02.01.- 

31.12. 
 

Малявіна Т.В., 

керівники ЗЗСО 

 

 онлайн-системи баз даних ЗДО міста 

dnz.edu.vn.ua, забезпечити її постійне оно-

влення 

02.01.- 

31.12. 
 

Любчак І.О. 

   керівники ЗДО 

 

Здійснити:     

 укладання договору з Навчально-методич-

ним центром професійно-технічної освіти у 

Вінницькій області щодо виготовлення до-

кументів про освіту для випускників 2019-

2020 н. р., екстернів, передруку зіпсованих 

документів, дублікатів загублених докуме-

нтів; 

02.01.-

28.02. 

Договір Яценко О.В., 

Мазур Н.В., 

Діденко Л.М., 

керівники ЗЗСО 

 

 узагальнення відомостей про претендентів 

на нагородження золотою та срібною меда-

лями, отримання свідоцтва з відзнакою; 

02.01.- 

31.01. 

Узагальнена 

інформація 
Діденко Л.М.  

 організаційне забезпечення приписки  гро-

мадян України до призовної дільниці Він-

ницького об’єднаного міського  військо-

вого комісаріату;  

20.01- 

20.03. 

Наказ Рудик Л.Т.  
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

 організаційне забезпечення реєстрації на 

пробне ЗНО-2020 

03.01-

24.01 

Узагальнена 

інформація 
Лебідь І.Н.  

 замовлення документів про освіту випуск-

ників 9-х та 11-х класів для внесення до ві-

дповідного реєстру   

14.01.- 

24.05. 

Списки,  

додаткові  

замовлення, 

наказ 

Діденко Л.М.  

Організувати підготовку збірних команд міста 

для участі у обласних олімпіадах з базових ди-

сциплін та якісне проведення ІІІ етапу Всеук-

раїнських олімпіад з: 

17.01.- 

23.02. 

 

Узагальнена 

інформація 

Божок І.В., 

Лебідь І.Н., 

Малявіна Т.В., 

Москальчук Н.І. 

 

 

 астрономії; 17.01.   

 української мови та літератури; 18.01.   

 математики; 19.01.   

 німецької та французької мов; 24.01.   

 біології; 25.01.   

 основ правознавства; 26.01.   

 екології; 31.01.   

 інформатики; 01.02.   

 історії; 02.02.   

 польської мови та літератури; 07.02.   

 інформаційних технологій; 08.02.   

 англійської мови; 09.02.   

 російської мови; 14.02.   

 географії; 15.02.   

 економіки; 16.02.   

 трудового навчання; 21.02.   

 хімії; 22.02.   

 фізики 23.02.   



4 

 

№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

Підготувати звіти:     

 про травматизм під час освітнього процесу 

в закладах загальної середньої освіти;  
10.01. 

Звіт Рудик Л.Т.  

 про травматизм на виробництві 7-ТНВ; 

 
15.01. 

Звіт Рудик Л.Т.  

  по формі № 85-2019 р.; 

 

08.01.- 

31.01. 

Узагальнена 

інформація 
Гарник Л.П. 

Щеголева Т.А. 

 

 

 позашкільних навчальних закладів системи 

МОН України комунальної форми власно-

сті на 01.01.2020 р. (1-ПЗ); 

20.01. 

Звіт Перекрестенко Н.В.  

 за результатами моніторингу й оцінки реа-

лізації ініціативи «Громада, дружня до ді-

тей та молоді» у місті Вінниця за 2019 рік 

20.01. Звіт Перекрестенко Н.В.  

Організувати та провести:      

 міський фестиваль «Best cook fest  - корисно 

та смачно для дошкільнят»; 

02.01.-

31.01 

Інформаційні 

матеріали 
Гарник Л.П. 

Щеголева Т.А. 

 

 чемпіонат КВН «Елітліга - 2020» серед шкі-

льних команд; 

14.01- 

31.05. 

Наказ Перекрестенко Н.В. 

Грішина М.С. 
 

 історичну дискусію «Невідома історія. Акт 

Злуки» на базі Центру національно-патріо-

тичного виховання Вінницького міського 

палацу дітей та юнацтва 

15.01 

Узагальнені 

матеріали 
Мусійчук С.І. 

Білик Ю.О. 

 

 учнівський форум «Бюджет шкільних прое-

ктів – 2019: основні уроки та плани на 2020 

рік» 

22.01 

Узагальнені 

матеріали 
Перекрестенко 

Н.В. 

 

 круглий стіл на тему «Підсумки реалізації 

учнівських екологічних ініціатив» 
28.01 

Узагальнені 

матеріали 
Грішина М.С.  
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

 фінал міського конкурсу проектів учнівсь-

кого врядування «Музеєманія» 
30.01. 

Наказ Мусійчук С.І. 

Білик Ю.О. 

 

2. Заходи з охорони 

життя та зміц-

нення здоров’я 

учасників 

навчально- 

виховного  

процесу 

Провести змагання за програмою міської Спа-

ртакіади серед школярів 

 

21.01.- 

17.05. 

 

Наказ 

 
Любчак І.О. 

 

 

3. 

 

Робота з  

керівними  

кадрами 

Здійснити комплектацію керівних педагогіч-

них кадрів в закладах  освіти міста на  основі 

проведення конкурсу     

 

02.01.- 

31.12. 

 

Протоколи  

засідань   

комісії,  

накази, конт-

ракти 

 

Яценко О.В., 

Лебідь І.Н. 

 

 

4. Інноваційна  

та науково- 

методична  

діяльність 

Організувати та провести зустріч-презентацію 

«Перспективи розвитку системи оцінювань та 

результати освітніх оцінювань 2019» для за-

ступників директорів закладів загальної серед-

ньої освіти 

09.01. Інформаційні 

та аналітичні 

матеріали 

Божок І.В.  

Забезпечити організоване проведення порів-

няльних  моніторингових досліджень  якості 

освіти 

За  

графі-

ком   

МОНУ 

Інформаційні 

та аналітичні 

матеріали 

Лебідь І.Н., 

Діденко Л.М., 

Москальчук Н.І., 

Керівники ЗЗСО 

 

Провести міський фестиваль-конкурс ігрових 

програм «Граймісто - місто чарівників» серед 

педагогів-організаторів закладів загальної се-

редньої освіти 

13.01-

20.03 

Наказ Перекрестенко Н.В. 

Мусійчук С.І. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

Міський фестиваль-конкурс «Кращий заступ-

ник директора з навчально-виховної роботи за-

кладу загальної середньої освіти - 2020» 

28.01 Наказ Божок І.В. 

Москальчук Н.І. 

 

5.  Координаційно- 

аналітична  

діяльність  

Провести:     

 координацію ходу атестації педагогічних 

працівників;  

23.01.- 

25.02. 

Наказ Божок І.В., 

Гарник Л.П., 

Лебідь І.Н., 

Перекрестенко Н.В. 

 

 консультативний день в КЗ «ДНЗ №31 

ВМР»; 
24.01. 

Довідка,  

наказ 
Божок І.В., 

Гарник Л.П. 

 

 моніторинги:     

 організації правоосвітньої та правовиховної 

роботи у закладах загальної середньої 

освіти  

13.01.- 

31.01. 

Наказ Грішина М.С.  

 з визначення потреб у різних соціальних по-

слугах серед батьків дітей з особливими 

освітніми потребами віком від 2 до 14 років 

в рамках реалізації ініціативи «Громада, 

дружня до дітей та молоді»; 

23.01.- 

28.02. 

Узагальнені 

матеріали 
Перекрестенко 

Н.В., 

Любчак І.О. 

 

 

6. 

 

 

Зміцнення  

навчально – 

матеріальної 

бази закладів 

освіти.  

Фінансово- 

господарська  

діяльність. 

Складання консолідованої річної фінансової 

звітності по галузі «Освіта» 

02.01-

24.01 

Звіт Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Нарада з головними бухгалтерами щодо скла-

дання річної фінансової звітності за 2018 рік 

03.01. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Доведення до підвідомчих закладів річного ро-

зпису видатків на 2020 рік 

до 

10.01. 

Лімітні дові-

дки 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Узагальнення та подання інформації на переза-

твердження лімітів споживання закладами 

освіти енергоносіїв у 2020 році 

до 

10.01 

Лист з  

додатками 

 

Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

Контроль за проведенням процедур закупівель 

теплової енергії, водопостачання та електропо-

стачання, газопостачання 

02.01-

31.03 

Протоколи, 

звіти,  

договори 

Мазур Н.В., 

Білоконний Б. А. 

 

Звіт про надходження позабюджетних коштів 

за 2019 рік 

16.01 Звіт Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Аналіз потреби у видатках, в т. ч. на оплату 

енергоносіїв, харчування та заробітну плату у 

січні 2020 року 

15.01-

22.01 

Лист, 

замовлення на 

фінансування 

Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Формування замовлення на фінансування ви-

датків по галузі «Освіта» у лютому 

до 

24.01 

Лист, 

на замовлення  

фінансування 

Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Узагальнення та подання інформації на затвер-

дження лімітів споживання закладами освіти 

енергоносіїв у 2020 році  

30.01 Лист з  

додатками 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Підготовка проектів 

рішень на засідання 

виконкому міської 

ради 

 

1. Про нагородження керівників закладів 

освіти з нагоди відзначення ювілеїв.  

 Довідки, 

рішення 

 

Лебідь І.Н. 

 

 

 

Л ю т и й 

1. Організаційно-

регламентуюча 

діяльність  

Організувати та провести:     

 інтелектуальну гру для дітей середнього 

шкільного віку «Кліктревел»;    

03.02.- 

27.03. 

Наказ Перекрестенко Н.В. 

Мусійчук С.І. 
 

 міський фестиваль української патріотичної 

пісні імені Максима Шимка; 

18.02. Наказ Перекрестенко Н.В 

Білик Ю.О. 

 

 

 міську виставку-конкурс декоративно-ужи-

ткового та образотворчого мистецтва «Знай 

і люби свій край» 

24.02- 

06.03. 

Наказ Перекрестенко Н.В. 

Мусійчук С.І. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

 конкурси:     

 «Бюджет шкільних проектів» 03.02-

30.04 

Наказ Перекрестенко Н.В 

Білик Ю.О. 

 

 

  проектів учнівського самоврядування «Лі-

дер року»; 

03.02- 

26.04. 

Наказ Перекрестенко Н.В. 

Мусійчук С.І. 
 

 поетів-початківців «Зелене гроно»; 03.02- 

27.03. 

Наказ Білик Ю.О., 

Москальчук Н.В. 

 

 «Молодь обирає здоров’я» серед учнів 

ЗЗСО міста; 

17.02.-                                                                                                    

27.03. 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 

 

 Реалізувати проект учнівського врядування 

«За межами рідної школи» 

17.02- 

21.02. 

Наказ Перекрестенко Н.В 

Мусійчук С.І. 
 

 відкритий фестиваль-конкурс дитячої моди 

“Феєрія моди - 2020” 
21.02 

Наказ Перекрестенко Н.В. 

Мусійчук С.І. 
 

 засідання Колегії Департаменту освіти з по-

рядком денним: 

1. Про підсумки роботи галузі у 2019 році та 

завдання на 2020 рік . 

2. Про підсумки стану правовиховної роботи, 

профілактики злочинів та правопорушень в 

ЗЗСО міста. 

3. Про результати моніторингу й оцінки реа-

лізації ініціативи «Громада, дружня до ді-

тей та молоді» у місті Вінниця на 2018-

2020 роки. 

 

 

05.02. 

 

Довідки, 

рішення 

Колегії 

 

Яценко О.В., 

Божок І.В. 

 

Грішина М.С. 

 

 

Перекрестенко 

Н.В. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

2. 

 

Заходи з охорони 

життя та зміц-

нення здоров’я 

учасників  

навчально- 

виховного  

процесу 

Провести інформаційний марафон «Здоров’я 

як стиль життя» у закладах дошкільної та за-

гальної середньої освіти 

17.02.- 

21.02. 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 

Щеголева Т.А. 

 

 

Провести міський етап Всеукраїнського спор-

тивно-масового заходу серед дітей «Олімпій-

ське лелеченя» 

 

25.02. Наказ Любчак І.О.  

4. 

 

 

 

Інноваційна та  

науково- 

методична  

діяльність 

Провести:     

 Огляд-конкурс професійної майстерності пе-

дагогів початкової школи закладів освіти 

«Особливий урок інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ» відповідно до Концепції 

Нової української школи 

 

03.02- 

27.03. 

Наказ, 

інформаційні 

матеріали 

Діденко Л.М. 

Зима Л.Т. 

 

 Заняття з елементами тренінгу для керівників 

ЗДО «Професійний розвиток педагогів «Аге-

нти змін». Спільноти, що навчаються». ( в рам-

ках проєкту «Підвищення  якості дошкільної 

освіти в Україні», за підтримки ЮНІСЕФ.) на 

базі ЗДО№22 

 

06.02-

07.02. 

Інформаційні 

матеріали 
Щеголева Т.А.  

 семінар  для заступників директорів з на-

вчально-виховної роботи по школі І ступеня 

«Ефективні фідбеки /feed back/ та корисні 

лайфхаки  /life hacking/ з методичного арсеналу 

сучасного вчителя» на базі кз «НВК: ЗШ І-ІІІ 

ступенів-гімназія №6 ВМР» 

26.02 Інформаційні 

матеріали 
Діденко Л.М. 

Москальчук Н.І., 

Тітова Н.А. 

Важова О.Й. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

5. Координаційно- 

аналітична  

діяльність 

Провести:     

 консультативні дні в:     

 КЗ « ЗШ І-ІІІ ст. № 33 ВМР» 14.02. 

 

Довідка, 

 наказ 
Божок І.В. 

Лебідь І.Н. 

Любчак І.О. 

 

 КЗ «ДНЗ №6 ВМР»; 21.02. Довідка,  

наказ 
Божок І.В., 

Гарник Л.П., 

 

 КЗ « ЗШ І-ІІІ ст. № 3 ім. М. Коцюбинського 

ВМР»;  

28.02. 

 

Довідка, 

 наказ 
Божок І.В. 

Лебідь І.Н. 

Рудик Л.Т.  

 

 моніторинги:     

 рівня сформованості життєвих компетенцій 

учнів щодо здорового способу життя; 

01.02-

27.03 

Наказ Білик Ю.О.  

 стан дотримання вимог безпечності харчу-

вання дітей  у закладах дошкільної освіти 

03.02 – 

28.02. 

Наказ Гарник Л.П., 

 

 

6. 

 

 

Зміцнення  

навчально- 

матеріальної 

бази закладів 

освіти.  

Фінансово- 

господарська 

діяльність. 

Звіт про надходження позабюджетних коштів 

за січень 2020 року 

до 

05.02. 

Звіт Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Узагальнення інформації щодо фонду заробіт-

ної плати по галузі Освіта та заборгованість 

(затримка з виплати) по оплаті праці 

06.02. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Складання зведеної таблиці показників з праці 

за 2019 рік 

до 

07.02. 

Звіт Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Складання звіту про виконання плану по ме-

режі, штатах і контингенту за 2019 рік 

до 

14.02 

звіт Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Аналіз потреби у видатках в т. ч. на оплату ене-

ргоносіїв, харчування та заробітну плату у лю-

тому 2020 року 

17.02-

24.02 

Лист, замов-

лення на фі-

нансування 

Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

Проведення тестування бухгалтерів та еконо-

містів, що атестуються 

14.02-

26.02 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

 

 

Формування замовлення на фінансування ви-

датків по галузі «Освіта» у березні 

до 

26.02 

Лист, 

замовлення  
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Нарада з головними бухгалтерами галузі щодо 

порядку виконання бюджету, економії бюдже-

тних коштів  

27.02 Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Складання планових показників за рік по ме-

режі, штатах і контингенту на 2020 рік 

до 

28.02 

План Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

 Підготовка проектів 

рішень на засідання 

виконкому міської 

ради 

1. Про нагородження переможців міського 

етапу всеукраїнського конкурсу «Вчитель 

року». 

2. Про проведення інтелектуальної гри для ді-

тей середнього шкільного віку «Кліктре-

вел»    

3.  Про нагородження керівників закладів 

освіти з нагоди відзначення ювілеїв. 

01.02.- 

28.02. 

Рішення 

 

 

 

Рішення 

 

 

Рішення 

 

Діденко Л.М. 

 

 
 

Перекрестенко Н 

 

 

Лебідь І.Н. 

 

Б Е Р Е З Е Н Ь 

1.  Організаційно-

регламентуюча 

діяльність  

Організувати та провести:      

 конкурси:     

 учнівських екологічних ініціатив «Ековек-

тор»; 

01.03- 

01.11. 

Наказ Грішина М.О. 

Москальчук Н.І. 

 

 учнівської молоді з інформаційних техно-

логій; 

13.03- 

15.03. 

Наказ Малявіна Т.В.  

 «Колискова пісня»; 16.03- 

30.04. 

Наказ Гарник Л.П. 

Щеголева Т.А. 

 

  «Майстер краснопису» для учнів 2-3-х 

класів на базі ЗЗСО № 15; 
19.03. 

Наказ Діденко Л.М. 

Зима Л.Т. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

 міський  етап Всеукраїнської дитячо-юна-

цької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») –  2019»;    

03.03- 

15.05. 

Наказ Білик Ю.О. 

 

 

 літературно-мистецький проект «Шевченко 

для усіх століть»; 

09.03- 

13.03. 

Наказ Білик Ю.О. 

 

 

 міський фестиваль-конкурс учнівської ху-

дожньої самодіяльної творчості «Перлини 

року – 2020»; 

11.03- 

13.03. 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 

 

 пробне зовнішнє незалежне оцінювання – 

2020; 

21.03, 

28.03. 

Узагальнена 

інформація 
Божок І.В., 

Лебідь І.Н., 

керівники пунктів 

тестування 

 

 виставку-конкурс науково-технічної твор-

чості  учнівської молоді «Наш пошук і тво-

рчість – тобі, Україно!»;                 

16.03- 

20.03. 

Наказ Перекрестенко Н.В. 

Мусійчук С.І. 
 

 звітний концерт художніх  колективів за-

кладів освіти міста  в рамках обласного фе-

стивалю вчительської та учнівської творчо-

сті «Проліски надії»; 

20.03. Узагальнена 

інформація 
Перекрестенко 

Н.В. 

 

 «Школу лідерів» для голів рад учнівського 

самоврядування закладів загальної серед-

ньої освіти; 

23.03.- 

27.03. 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 

Мусійчук С.І. 

 

 Міжшкільний дебатний турнір «Україна. 

Європа. Світ» 

31.03 Наказ Білик Ю.О.  

2.  Заходи з охорони 

життя та зміц-

нення здоров’я 

учасників  

Провести:      

 міський етап Всеукраїнського конкурсу ди-

тячого малюнка «Охорона праці очима ді-

тей»; 

01.03- 

29.03. 

Наказ Рудик Л.Т.  
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

навчально- 

виховного  

 процесу 

 

 моніторинг підготовки спортивних споруд 

до роботи в весняно-літній період  

01.03.- 

29.03. 

Наказ  Любчак І.О. 

Мельник А.В. 

 

4.  
 

Інноваційна  

та науково- 

методична  

діяльність 

Провести:     

 семінар для директорів ЗЗСО на тему «Ком-

петентісний підхід закладу у формуванні 

громадянина і патріота шляхом впрова-

дження наскрізних ліній в освітні галузі як 

реалізація принципу дитиноцентризму» на 

базі ЗЗСО№30;   

02.03. Інформаційні 

матеріали 
Яценко О.В., 

Божок І.В., 

Москальчук Н.І. 

 

 

 круглий стіл «Реалізація інформаційно-ме-

тодичного проекту «Час змін. Долаємо ци-

фровий розрив. Створюємо інформаційний 

простір» на базі HUB  «Місто змістів»; 

04.03 Інформаційні 

матеріали 
Москальчук Н.І.  

 (не)конференцію за участю заступників ди-

ректорів ЗЗСО з виховної роботи на тему 

«Безпечне середовище закладів освіти» на 

базі ЗЗСО №26; 

24.03. Інформаційні 

матеріали 
Перекрестенко 

Н.В., 

Москальчук Н.І. 

 

   семінар-практикум для заступників дирек-

торів ЗЗСО зі стажем роботи на посаді до 

двох років на тему «Освітнє середовище 

НУШ: територія оновлення та партнерства» 

на базі HUB  «Місто змістів» 

26.03. Інформаційні 

матеріали 
Божок І.В., 

Москальчук Н.І. 

 

 

5. Координаційно-

аналітична  

діяльність  

 

Провести:     

 консультативні дні в:     

 КЗ «Гуманітарна гімназія №1 ім. М. І. Пи-

рогова ВМР» 

13.03. 

 

Довідка,  

наказ 

Божок І.В. 

Лебідь І.Н. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

 КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. № 4 ім. Д.І. Менделєєва 

ВМР»; 

27.03. Довідка,  

наказ 

Божок І.В. 

Лебідь І.Н. 

Перекрестенко 

Н.В. 

 

 КЗ «ДНЗ №29  ВМР»; 20.03. Довідка,  

наказ 

Божок І.В., 

Гарник Л.П. 

 

 моніторинг ведення класних журналів у ви-

пускних класах ЗЗСО 

16.03.- 

10.04. 

Наказ Божок І.В., 

Лебідь І.Н. 

 

6. 

 

Зміцнення  

навчально- 

матеріальної бази 

закладів освіти. 

Фінансово- 

господарська  

діяльність. 

Узагальнення інформації щодо фонду заробіт-

ної плати по галузі Освіта та заборгованість 

(затримка з виплати) по оплаті праці 

06.03 Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Звіт про надходження позабюджетних коштів 

за 2 місяці 

06.03. Звіт Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Аналіз потреби у видатках в т. ч. на оплату 

енергоносіїв, харчування та заробітну плату у 

березні 2020 року 

18.03-

23.03 

Лист, замов-

лення на фі-

нансування 

Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Нарада з головними бухгалтерами галузі щодо 

складання квартальної звітності, організаційні 

питання, зміни в чинному законодавстві 

27.03. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Формування замовлення на фінансування ви-

датків по галузі «Освіта» у квітні 

до 

27.03 

Лист, 

замовлення  
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Узагальнення результатів атестації бухгалтер-

сько-економічних працівників закладів та ус-

танов освіти 

до 

27.03. 

Протокол, на-

каз 
Мазур Н.В. 

 

 

Підготовка проектів 

рішень на засідання 

виконкому міської  

ради  

1. Про проведення міського фестивалю-кон-

курсу художньої самодіяльної творчості уч-

нівської молоді «Перлини року - 2020» та 

нагородження переможців. 

01.03.- 

31.03. 

Рішення 

 
Перекрестенко 

Н.В. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

2. Про проведення міського етапу Всеукраїн-

ської дитячо-юнацької військово-патріоти-

чної гри «Сокіл» («Джура») –  2020» та на-

городження переможців.   

3. Про проведення міського конкурсу проек-

тів учнівського самоврядування «Лідер 

року».      

4. Про проведення міського конкурсу поетів-

початківців «Зелене гроно». 

5. Про проведення ХХVІІ Комплексної олім-

піади з математики, інформатики та фізики 

«Турнір чемпіонів» і виділення коштів для 

нагородження переможців. 

6.  Про нагородження керівників ЗЗСО та ЗДО 

з нагоди відзначення ювілеїв 

Перекрестенко 

Н.В. 

 

 

Перекрестенко 

Н.В. 

 

Білик Ю.О. 

 

Лебідь І.Н. 

 

 

Лебідь І.Н. 

К в і т е н ь  

1.  Організаційно-

регламентуюча 

діяльність  

Організувати та провести:     

 перевірку списків випускників-екстернів 

для уточнення реєстру в НМЦ ПТО у Він-

ницькій області; 

01.04.- 

15.05. 

Лист- 

замовлення 
Діденко Л.М.  

 екологічний марафон «Ми творимо пла-

нету власноруч»; 

13.04.- 

24.04. 

Наказ Грішина М.С., 

Москальчук Н.І., 

Щеголева Т.А. 

 

 чемпіонати з різних видів спорту в рамках 

«Стартів надій» серед вихованців закладів 

дошкільної освіти; 

20.04.- 

18.06. 

Протоколи Гарник Л.П.  
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

 звітно-виборчу конференцію міської гро-

мадської організації «Союз старшокласни-

ків «Лідер»; 

28.04. Інформаційні 

матеріали 
Перекрестенко 

Н.В. 

Мусійчук С.І. 

 

 конкурс «Кращий знавець англійської 

мови» (гурток «Спілкуймося англійсь-

кою»); 

23.04. Наказ 

Рудик Л.Т.  

 фестиваль для обдарованих дітей з інвалід-

ністю « Повір у себе»; 24.04. Наказ 
Любчак І.О.  

 ХХVІІ Комплексну олімпіаду з математики, 

фізики, інформатики «Турнір чемпіонів». 

30.04.- 

05.05. 

Узагальнена 

інформація 
Лебідь І.Н.  

засідання Колегії Департаменту освіти з по-

рядком денним:  

1. Про стан впровадження концептуальних за-

сад Нової української школи в ЗЗСО Вінни-

цької міської ОТГ 

2. Про підсумки моніторингу рівня сформова-

ності життєвих компетенцій учнів щодо 

здорового способу життя  

3. Про  роботу міського Центру з питань  інте-

грації до європейського та світового освіт-

нього простору  

4. Про нагородження грошовими преміями мі-

ської ради обдарованих учнів, педагогів, ке-

рівників закладів освіти  міста. 

5. Про виплату щомісячної стипендії 

Вінницької міської ради кращим учням 

 

 

30.04. 

 

 

Довідки, 

рішення 

Колегії ДО 

 

 

 
Діденко Л.М. 

 

 

 

Білик Ю.О. 

 

 

Збожинська Т.С. 

 

 

Малявіна Т.В. 
 

Грішина М.С. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

закладів загальної середньої та позашкіль-

ної освіти  у ІІ семестрі 2019-2020 навчаль-

ного року 

2. Заходи з охорони 

життя та зміц-

нення здоров’я 

учасників  

навчально- 

виховного  

процесу 

 

Провести:     

 моніторинги:     

 підготовки енергетичного господарства до 

роботи в новому навчальному році; 

01.04- 

10.10. 

Акти    Мельник А.В.  

  проведення тижня знань безпеки життєді-

яльності в ЗДО та  ЗЗСО; 

20.04.- 

24.04. 

Наказ 

 
Щеголева Т.А. 

 Рудик Л.Т. 

 

 проведення Днів  цивільного захисту в за-

кладах загальної середньої освіти; 

20.04.- 

24.04. 

Наказ Рудик Л.Т.  

 щорічне оцінювання фізичної підготовле-

ності населення України; 

06.04.- 

28.04. 

Узагальнена 

інформація 
Любчак І.О.  

 інструктивно-методичний семінар з прове-

дення «Дня цивільного захисту» з практич-

ним відпрацюванням дій на випадок над-

звичайних, несприятливих побутових або 

нестандартних ситуацій та в умовах загрози 

терористичного акту  на базі  ЗЗСО  

№ 20 ;  

07.04  

Іпформаційні 

матеріали 

 

Рудик Л.Т. 

 

 семінар для вихователів-методистів ЗДО 

«Показовий день «Тижня безпеки дитини» з 

практичним відпрацюванням дій на випа-

док надзвичайних, несприятливих побуто-

вих, нестандартних ситуацій та в умовах за-

грози терористичного акту» на базі КЗ 

«ДНЗ №46 ВМР» 

10.04. Інформаційні 

матеріали 
Москальчук Н.І. 

Гарник Л.П. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

 міський етап фестивалю «Дружин юних по-

жежників»; 

13.04- 

17.04. 

Протокол Рудик Л.Т.  

3. Робота з керів-

ними кадрами 

Провести засідання міської атестаційної комі-

сії 

06.04.- 

07.04. 

Наказ Яценко О.В., 

Божок І.В., 

Москальчук Н.І. 

 

4. Інноваційна та 

науково- 

методична  

діяльність 

 

Провести семінар для заступників директорів з 

навчально-виховної роботи по школі ІІ-ІІІ сту-

пенів на тему «STEM-орієнтоване навчання: 

проблеми, напрямки впровадження, перспек-

тиви» на базі КЗ «НВК:ЗШ І-ІІІ ступенів-гім-

назія №23ВМР» 

15.04. 
Інформаційні 

матеріали 

Яценко О.В., 

Божок І.В., 

Москальчук Н.І. 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

Координаційно-

аналітична 

діяльність 

Провести:     

 консультативні дні в:     

 КЗ «НВК: ЗШ І-ІІ ст.-ліцей № 7 ВМР»;  03.04. 

 

Довідка, 

 наказ 
Божок І.В. 

Лебідь І.Н. 

 

 

 КЗ «ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 13 ВМР»; 17.04. Довідка,  

наказ 
Божок І.В.  

Грішина М.С. 

 

 КЗ «ДНЗ №22 ВМР»; 24.04. Довідка, 

наказ 
Божок І.В., 

Гарник Л.П. 

 

 моніторинги:      

 організації оздоровлення та відпочинку уч-

нів закладів загальної середньої освіти;  

01.04.- 

30.04 

Наказ Грішина М.С.  

 впровадження системи оцінки якості знань 

учнів 8-11 класів  з української мови, мате-

матики, історії України у  закладах загаль-

ної середньої освіти 

02.04.- 

24.04. 

Наказ Божок І.В., 

Москальчук Н.І., 

Лебідь І.Н. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

6. Зміцнення  

навчально- 

матеріальної бази 

закладів освіти. 

Фінансово- 

господарська  

діяльність. 

Звіт про надходження позабюджетних коштів 

за 3 місяці 

до 

03.04. 

Звіт Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Узагальнення інформації щодо фонду заробіт-

ної плати по галузі Освіта та заборгованість 

(затримка з виплати) по оплаті праці 

03.04. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Складання консолідованої фінансової звітно-

сті за І квартал 2020 року по галузі «Освіта» 

06.04.-

20.04. 

Звіт Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Формування уточненої потреби у видатках до 

кінця місяця та внесення змін до кошторису 

20.04.-

24.04. 

Лист, 

довідки на 

зміну планів 

Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Розрахунок потреби у коштах для виплати від-

пускних та матеріальної допомоги на оздоров-

лення педагогічним працівникам  

23.04.- 

30.04. 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Формування замовлення на фінансування ви-

датків по галузі «Освіта» у травні 

до 

27.04 

Лист, 

замовлення  
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Нарада з головними бухгалтерами галузі щодо 

аналізу фінансової звітності за І квартал, зміни 

в чинному законодавстві 

27.04. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

 

 

Підготувати проект 

рішення на засідання 

виконкому міської 

ради 

 

1. Про подарунки випускникам 2019-2020 нав-

чального  року. 

2. Про виплату щомісячної стипендії міської 

ради кращим студентам та учням закладів 

освіти міста. 

3. Про організацію проведення дитячого фес-

тивалю народної хореографії «Барвінкове 

кружало» у м. Вінниці. 

 

01.04.- 

30.04. 

 

 

Рішення 

 

 

Рішення 

 

 

Рішення 

 

 

Рішення 

 

Діденко Л.М. 

 

Перекрестенко 

Н.В. 

 

Перекрестенко 

Н.В. 

 

Лебідь І.Н. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

4. Про нагородження керівників ЗЗСО та ЗДО 

з нагоди відзначення ювілеїв 

5. Про проведення міського конкурсу «Колис-

кова пісня» серед закладів дошкільної 

освіти  

6. Про нагородження з нагоди Міжнародного 

дня захисту дітей 
 

 

 

Рішення 

 

 

Рішення 

 

 

Гарник Л.П. 

 

 

Гарник Л.П. 

Т р а в е н ь 

1.  Організаційно-

регламентуюча 

діяльність  

 

Формування остаточного підтвердження замо-

влення документів про освіту особливого зра-

зка (золота, срібна медаль)  

до  

29.05. 

Лист-підтвер-

дження 
Діденко Л.М.  

Формування остаточного підтвердження замо-

влення документів про освіту особливого зра-

зка (свідоцтва з відзнакою)  

до 

29.05. 

Лист-підтвер-

дження 
Діденко Л.М.  

Замовлення передруку зіпсованих документів 

про освіту, дублікатів втрачених документів 

про освіту, заміна зіпсованих додатків у НМЦ 

ПТО у Вінницькій області 

13.05.-  

31.05. 

Листи-замов-

лення 
Діденко Л.М.  

Організувати та провести:     

 ХІV Міжнародний фестиваль народної хо-

реографії «Барвінкове кружало»; 

01.05.- 

08.05. 

Рішення Перекрестенко 

Н.В. 

 

 міський конкурс освітніх проектів; 04.05.- 

30.10. 

Наказ Гарник Л.П.  

 патріотичну акцію «Пам’ятаємо. Перемага-

ємо»; 

04.05.- 

11.05. 

Узагальнені 

матеріали 

Білик Ю.О.  

 заходи:     

 до Дня пам'яті та примирення та Дня пере-

моги над нацизмом в Європі; 

08.05. Узагальнена 

інформація 

Перекрестенко Н.В. 

Білик Ю.О. 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

 

 до Дня Європи; 14.05.- 

19.05. 

Узагальнена 

інформація 

Перекрестенко Н.В. 

Грішина М.С. 

Білик Ю.О. 

 

 тижневик «Сімейні цінності»; 11.05.- 

15.05. 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 

 

 ІІ тур загальноміського фестивалю серед 

вихованців закладів дошкільної освіти  «Ча-

рівна квітка»; 

11.05.- 

28.05. 

 

Протокол, 

матеріали 
Гарник Л.П.  

 свято обдарованої юні «Талант - 2020» 21.05. Рішення  

виконкому 

ВМР 

Перекрестенко Н.В., 

Малявіна Т.В. 
 

 Організувати проведення основної сесії зо-

внішнього незалежного оцінювання – 2020 

з: 

 

Узагальнена ін-

формація 
Божок І.В, 

Лебідь І.Н. 

 

  математики 

 

21.05.    

 української мови та літератури 

 

26.05.    

 фізики 28.05    

 гала-концерт загальноміського фестивалю 

дитячої творчості «Чарівна квітка» серед 

вихованців закладів дошкільної освіти; 

29.05. Наказ Гарник Л.П. 

Щеголева Т.А. 

 

2. Заходи з охорони 

життя та зміц-

нення здоров’я 

учасників  

навчально- 

виховного  

Провести:     

 установчу нараду для начальників пришкі-

льних таборів з денним перебуванням дітей 

18.05 Узагальнені 

матеріали 
Грішина М.С.  

 моніторинги:      

 стану забезпечення права на освіту осіб з 

особливими потребами; 

04.05.- 

29.05. 

Узагальнені 

матеріали 
Любчак І.О.  
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

процесу  проведення тижня безпеки в ЗДО; 04.05.- 

08.05. 

Узагальнені  

матеріали 
Щеголева Т.А.  

 змагання «Нащадки козацької слави»; 11.05.- 

15.05. 

Наказ Любчак І.О.  

3. 

 

Робота з керів-

ними кадрами 

 

Участь у проведенні звітування керівників за-

кладів освіти на загальних зборах (конферен-

ціях) 

25.05.- 

28.06. 

 Працівники ДО  

4. 

 

Інноваційна та 

науково- 

методична  

діяльність 

Провести:     

 екофорум на тему «Синергія партнерства на 

шляху збереження здоров’я дитини» для  

керівників ЗДО та заступників директорів 

ЗЗСО з навчально-виховної роботи по 

школі І ступеня на базі КЗ «ДНЗ №17 

ВМР»; 

05.05. Інформаційні 

матеріали 
Москальчук Н.І., 

Гарник Л.П. 

 

 нагородження педагогів за підсумками мето-

дичної роботи в 2019-2020 навчальному році 

в рамках загальноміського проекту «Ім’я в 

освіті міста» 

15.05. Узагальнені 

матеріали 
Москальчук Н.І.  

5. Координаційно-

аналітична  

діяльність  

Здійснити моніторинги якості освіти випуск-

ників: 

    

 школи І ступеня; 12.05.- 

22.05.  

Інформаційні 

та аналітичні 

матеріали 

Діденко Л.М.,  
керівники ЗЗСО 

 

 школи ІІ-ІІІ ступенів 20.05.- 

20.06. 

Інформаційні 

та аналітичні 

матеріали 

Лебідь І.Н., 
керівники ЗЗСО 

 

Провести консультативний день в КЗ «ДНЗ 

№72 ВМР» 

22.05. Довідка,  

наказ 
Божок І.В., 

Гарник Л.П. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

Опрацювати документи на відповідність  наго-

родження  золотими та срібними медалями ви-

пускників у закладах загальної середньої 

освіти міста 

20.05.- 

21.06. 

Інформаційні 

матеріали 
Божок І.В., 

Лебідь І.Н. 

Діденко Л.М. 

 

6.  Зміцнення  

навчально- 

матеріальної 

бази закладів 

освіти.  

Фінансово- 

господарська  

діяльність 

Узагальнення інформації щодо фонду заробіт-

ної плати по галузі Освіта та заборгованість 

(затримка з виплати) по оплаті праці 

06.05. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Звіт про надходження позабюджетних коштів 

за 4 місяці  

07.05. Звіт Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Опрацювання показників економічного та со-

ціального розвитку галузі 

13.05-

18.05. 

Узагальнена 

інформація 
Божок І.В.,         

Мазур Н.В.,  

Лебідь І.Н. 

 

Формування уточненої потреби у видатках до 

кінця місяця та внесення змін до кошторису 

18.05.-

22.05. 

Лист, 

Довідки на 

зміну планів 

Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Формування замовлення на фінансування ви-

датків по галузі «Освіта» у червні 

до 

29.05. 

Лист, 

замовлення  
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Розрахунок потреби у видатках на фінансу-

вання відпускних та матеріальної допомоги на 

оздоровлення 

до 

29.05. 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Нарада з головними бухгалтерами галузі щодо 

порядку виплати відпускних та матеріальної 

допомоги на оздоровлення, зміни в чинному 

законодавстві 

29.05. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

Підготувати проект 

рішення на засідання 

виконкому міської 

ради 

1. Про нагородження грошовими преміями 

міської ради обдарованих учнів, педагогів, 

керівників навчальних закладів міста. 

2. Про організацію відпочинку та оздоров-

лення дітей м. Вінниці влітку 2020 року. 

3. Про нагородження переможців міського 

конкурсу фахової майстерності молодих 

учителів «Надія» 

4. Про нагородження переможців конкурсу 

на кращий навчальний посібник «Поділь-

ська Вікторія» 

5. Про виділення коштів для нагородження 

переможців та призерів міського конкурсу 

«Ярмарок фахових сподівань» 

6. Про нагородження керівників ЗЗСО та ЗДО 

з нагоди відзначення ювілеїв 

7. Про проведення чемпіонатів з різних видів 

спорту в рамках «Стартів надій» серед ви-

хованців закладів дошкільної освіти. 

8. Про проведення міського фестивалю дитя-

чої творчості серед дітей дошкільного віку 

«Чарівна квітка» 

 

04.05.-  

29.05. 

Рішення 

 

 

 

Рішення 

 

 

Рішення 

 

 

Рішення 

 

 

Рішення 

 

 

Рішення 

 

 

 

Рішення 

 

 

 

Рішення 

Малявіна Т.В. 

 

 

Грішина М.С. 

 

Перекрестенко 

Н.В. 

 

Перекрестенко 

Н.В. 

 

Перекрестенко 

Н.В. 

 

Лебідь І.Н. 

 

 

Гарник Л.П. 

 

 

 

Гарник Л.П. 

 

Ч Е Р В Е Н Ь 

1.  

 

 

Організаційно-

регламентуюча 

діяльність  

Забезпечити організацію відпочинку та оздо-

ровлення дітей влітку 2020 року 

01.06.- 

31.08. 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 

Грішина М.С. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

 Здійснити комплектування груп закладів до-

шкільної освіти дитячим контингентом, змі-

нити статус в реєстраційних картках дітей в за-

гальному міському електронному реєстрі 

01.06.- 

30.06. 

 Гарник Л.П. 

Щеголева Т.А. 

 

Провести закриття чемпіонату з різних видів 

спорту в рамках «Стартів надій» серед вихова-

нців закладів дошкільної освіти 

18.06. Наказ  Гарник Л. П.  

Здійснити:      

 формування узагальнених списків учнів 1-х 

та 10-х класів; формування мережі   1-х та 

10-х класів; 

01.06.- 

31.08. 

Інформаційні 

матеріали 
Божок І.В., 

Мазур Н.В., 

Лебідь І.Н., 

Діденко Л.М., 

Малявіна Т.В. 

 

  комплектацію груп дітей для відпочинку в 

оздоровчих закладах та забезпечити їх орга-

нізоване перевезення; 

01.06.- 

30.08. 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 

Грішина М.С. 

 

 замовлення передруку зіпсованих докумен-

тів про освіту, дублікатів втрачених доку-

ментів про освіту, заміна зіпсованих додат-

ків у НМЦ ПТО у Вінницькій області 

01.06.- 

28.06. 

Листи- 

замовлення 
Діденко Л.М.  

Організувати проведення основної сесії зовні-

шнього незалежного оцінювання – 2020 з: 

01.06.- 

15.06. 

Інформаційні 

матеріали 
Божок І.В, 

Лебідь І.Н.,  

керівники пунктів 

тестування 

 

іспанської, німецької, французької мови; 01.06    

англійської мови 02.06    

історії України; 04.06.    

біології; 09.06.    
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

географії;  11.06.    

хімії 15.06.    

Провести засідання Колегії Департамент 

освіти з порядком денним: 

1. Про підсумки впровадження системи оці-

нки якості знань учнів 8-11 класів  з україн-

ської мови, математики, історії України у  

закладах загальної середньої освіти. 

2. Залучення дітей старшого дошкільного віку 

до різноманітних видів фізичної рухової ак-

тивності шляхом реалізації освітнього про-

екту «Старти надій» 

3. Про стан забезпечення права на освіту осіб 

з особливими потребами в 2019-2020 нав-

чальному році. 

4. Про роботу КУ «ММК» та методичної слу-

жби закладів освіти над методичною про-

блемою у 2019-2020 навчальному році 

10.06. Довідки, 

рішення 

Колегії 

 

 

Лебідь І.Н. 

 

 

 

Щеголева Т.А. 

 

 

 

 

Любчак І.О. 

 

 

Москальчук Н.І. 

       

 

2. Заходи з охорони 

життя та зміц-

нення здоров’я 

учасників  

навчально- 

виховного  

процесу 

Забезпечити функціонування мережі пришкі-

льних таборів з денним перебуванням дітей на 

базі закладів загальної середньої освіти  

02.06.- 

20.06. 

Рішення 

виконкому 
Грішина М.С.  

Здійснити перевірку стану організації охорони 

праці, безпеки життєдіяльності в пришкільних 

таборах з денним перебуванням дітей 

08.06.- 

12.06. 

Довідка Рудик Л.Т.  

Провести інструктажі з супроводжуючими ді-

тей на відпочинок до заміських таборів та в 

зворотному напрямку 

08.06.- 

30.06. 

Протокол Рудик Л.Т.  

4. Провести:     
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

Інноваційна та 

науково- 

методична  

діяльність 

 творчий звіт випускників Школи молодого 

заступника директора закладів загальної се-

редньої освіти на базі КУ «ММК» 

03.06. Інформаційні 

матеріали 
Москальчук Н.І.  

 коуч-сесію «Методичний доробок педаго-

гів-претендентів на присвоєння педагогіч-

них звань: актуальність, створення, апроба-

ція» на базі КЗ «ВТЛ» 

04.06 Інформаційні 

матеріали 
Москальчук Н.І.  

5. Координаційно-

аналітична  

діяльність  

Узагальнити інформацію стосовно  організації 

індивідуального навчання в закладах освіти за 

підсумками 2019-2020  навчального року 

до  

26.06. 

Інформаційні 

матеріали 
Діденко Л.М.  

Провести перевірки:     

 стану організації літнього оздоровлення в 

ЗДО; 

01.06.- 

19.06. 

Наказ 

 
Гарник Л.П., 

Щеголева Т.А. 

 

 стану організації роботи таборів з денним 

перебуванням дітей 

02.06.- 

20.06. 

Наказ Грішина М.С. 

 

 

6. Зміцнення  

навчально- 

матеріальної 

бази закладів 

освіти.  

Фінансово- 

господарська  

діяльність. 

Узагальнення інформації щодо фонду заробіт-

ної плати по галузі Освіта та заборгованість 

(затримка з виплати) по оплаті праці 

06.06. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Підготовка закладів освіти до роботи в новому 

навчальному році, контроль за ходом ремонт-

них робіт  

04.06. - 

30.06. 
Узагальнена 

інформація 

Яценко О.В., 

керівники  

закладів, 

Мельник А.В. 

 

Звіт про надходження позабюджетних коштів 

за 5 місяців 

до 

05.06 

Звіт Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Контроль за фінансуванням витрат на  літню 

оздоровчу кампанію 2020 року 

01.06.-

30.06. 

Замовлення 

на  

фінансування 

Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

Уточнюючі розрахунки потреби у коштах для 

виплати відпускних та матеріальної допомоги 

на оздоровлення педагогічним працівникам  

11.06.-

18.06 

Лист,  

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Формування уточненої потреби у видатках до 

кінця місяця та внесення змін до кошторису 

18.06-

22.06 

Лист, 

довідки на 

зміну  

планів 

Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Формування замовлення на фінансування ви-

датків по галузі «Освіта» у липні 

до 

26.06. 

Лист, 

замовлення  
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Нарада з головними бухгалтерами галузі щодо 

складання звітності за І півріччя, оплата літніх 

оздоровчих таборів, зміни в чинному законо-

давстві 

26.06 Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Л и п е н ь 

1.  Організаційно-

регламентуюча 

діяльність  

Замовлення передруку зіпсованих документів 

про освіту, дублікатів втрачених документів 

про освіту, заміна зіпсованих додатків у НМЦ 

ПТО у Вінницькій області 

 

01.07.- 

31.07. 

Листи- 

замовлення 
Діденко Л.М.  

Комплектування груп закладів дошкільної 

освіти дитячим контингентом. Зміна статусу в 

реєстраційних картках дітей в загальному мі-

ському електронному реєстрі 

 

01.07.- 

31.07. 

Узагальнена 

інформація 
Гарник Л.П. 

Щеголева Т.А. 

 

Організувати проведення додаткової сесії зов-

нішнього незалежного оцінювання – 2020  

01.07.- 

10.07. 

Узагальнена 

інформація 
Божок І.В, 

Лебідь І.Н.,  

керівники пунктів 

тестування 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

2. 

 

Заходи з  охорони 

життя та зміц-

нення здоров’я 

учасників  

навчально- 

виховного  

процесу 

Провести:     

 інструктажі з супроводжуючими дітей на 

відпочинок до заміських таборів та в зворо-

тному напрямку; 

01.07.- 

31.07. 

Протокол Рудик Л.Т.  

 перевірку заземлюючого пристрою, опору 

ізоляції в ЗО міста 

01.07.- 

16.08. 

Узагальнена 

інформація 
Мельник А.В.  

3. Робота з керів-

ними кадрами 

Здійснити комплектацію керівних педагогіч-

них кадрів в закладах  освіти міста на  основі 

проведення конкурсу     

01.07.- 

29.12. 

Протоколи,  

 накази 
Яценко О.В. 

Лебідь І.Н. 

 

5. 

 

Координаційно-

аналітична  

діяльність  

 

Провести:     

 перевірку  стану організації літнього оздо-

ровлення в чергових закладах дошкільної 

освіти; 

06.07.- 

17.07. 

 

Довідка 

 

 

Гарник Л.П., 

Щеголева Т.А. 

 

 

 моніторинг й оцінку реалізації ініціативи 

«Громада, дружня до дітей та молоді» у мі-

сті Вінниця на 2018-2020 роки 

01.07- 

31.07. 

Звіт Перекрестенко 

Н.В. 

 

6. Зміцнення  

навчально- 

матеріальної 

бази закладів 

освіти.  

Фінансово- 

господарська  

діяльність. 

Складання консолідованої фінансової звітно-

сті за І півріччя по галузі «Освіта» 

01.07-

17.07 

Звіт Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Підготовка закладів освіти до роботи в новому 

навчальному році, контроль за ходом ремонт-

них робіт  

01.07. - 

31.07. 

Узагальнена 

інформація 
Яценко О.В., 

керівники  

закладів, 

Мельник А.В. 

 

Узагальнення інформації щодо фонду заробіт-

ної плати по галузі Освіта та заборгованість 

(затримка з виплати) по оплаті праці 

06.07. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

Звіт про надходження позабюджетних коштів 

за 6 місяців 

до 

06.07 

Звіт Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Аналіз видатків на виконання програм, 

прийнятих в галузі «Освіта» 

до 

15.07. 

Інформація на 

ОДА 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Формування списків по дітях-сиротах та дітях, 

позбавлених батьківського піклування на при-

дбання шкільної та спортивної форми 

15.07-

26.07 

Списки Мазур Н.В., 

Оголь Л.С. 

 

Формування уточненої потреби у видатках до 

кінця місяця та внесення змін до кошторису 

17.07-

22.07 

Лист, 

довідки на 

зміну планів 

Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Формування замовлення на фінансування ви-

датків по галузі «Освіта» у серпні 

до 

29.07. 

Лист, 

замовлення  
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Контроль за фінансуванням витрат на літню 

оздоровчу кампанію  2020 року 

01.07.-

31.07. 

Замовлення 

на фінансу-

вання 

Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Нарада з головними бухгалтерами галузі щодо 

аналізу звітності за І півріччя, зміни в чинному 

законодавстві 

24.07. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

С е р п е н ь 

1.  Організаційно-

регламентуюча 

діяльність  

 

Підготувати та провести:     

 міський рейд «Всеобуч»; 03.08.- 

31.10. 

Наказ Любчак І.О., 

адміністрації ЗЗСО 

 

 комплектування груп дитячим континген-

том закладів дошкільної освіти. Зміна ста-

тусу в реєстраційних картках дітей в загаль-

ному міському електронному реєстрі; 

03.08.- 

31.08. 

 Гарник Л.П. 

Щеголева Т.А. 

 

 огляд стану готовності закладів освіти до 

роботи в новому навчальному році; 

10.08.- 

21.08. 

Наказ Яценко О.В., 

Гарник Л.П., 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

Рудик Л.Т. 

 заходи до річниці Дня незалежності Укра-

їни; 

22.08.- 

24.08. 

Узагальнена 

інформація 
Білик Ю.О.  

 серпневу конференцію педагогічних праці-

вників закладів освіти Вінницької міської 

ОТГ 

26.08.- 

28.08. 

Резолюція, 

інформаційні 

матеріали 

Департамент 

освіти, ММК 

 

2.  

 

Заходи з охорони 

життя та зміц-

нення здоров’я 

учасників  

навчально- 

виховного  

процесу 

Провести інструктажі з супроводжуючими ді-

тей на відпочинок до заміських таборів та в 

зворотному напрямку 

 

03.08.- 

28.08. 

 

Протокол 

 
Рудик Л.Т. 

 

 

 

4. Інноваційна та 

науково- 

методична  

діяльність 

Провести засідання міських фахових методич-

них об’єднань 

25.08.-

28.08. 

Узагальнені 

матеріали 
Божок І.В., 

Москальчук Н.І. 

 

6. Зміцнення  

навчально- 

матеріальної 

бази закладів 

освіти.  

Фінансово- 

господарська  

діяльність. 

Підготовка закладів освіти до роботи в но-

вому навчальному році, контроль за ходом ре-

монтних робіт  

03.08. - 

31.08. 

Узагальнена 

інформація 
Яценко О.В., 

керівники  

закладів, 

Мельник А.В. 

 

Узагальнення інформації щодо фонду заробіт-

ної плати по галузі Освіта та заборгованість 

(затримка з виплати) по оплаті праці 

06.08. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Звіт про надходження позабюджетних коштів 

за 7 місяців 

до 

06.08 

Звіт Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Формування уточненої потреби у видатках до 

кінця місяця та внесення змін до кошторису 

17.08-

21.08. 

Лист, Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

довідки на 

зміну планів 

Розрахунок прогнозних показників до проекту 

міського бюджету по галузі «Освіта» на 2021 

рік 

20.08-

31.08. 

Розрахунки Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Нарада з головними бухгалтерами галузі 

щодо підготовки до нового навчального року, 

складання тарифікаційних списків, зміни в 

чинному законодавстві 

28.08. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Формування замовлення на фінансування ви-

датків по галузі «Освіта» у вересні 

до 

28.08. 

Лист, 

замовлення  
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Контроль за фінансуванням витрат на літню 

оздоровчу кампанію 2020 року 

03.08.-

31.08. 

Замовлення 

на фінансу-

вання 

Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Підготувати проект 

рішення на засідання 

виконкому міської 

ради 

1. Про нагородження подарунками першокла-

сників з нагоди Дня Знань.  

2. Про нагородження керівників ЗЗСО та ЗДО 

з нагоди відзначення ювілеїв. 

03.08.- 

31.08. 

 

 

 

Рішення 

 

Рішення 

Діденко Л.М. 

 

 

Лебідь І.Н. 

 

 

В е р е с е н ь 

1.  Організаційно-

регламентуюча 

діяльність  

Провести:     

 свято День знань; 01.09. Узагальнена 

інформація 
Департамент 

освіти, керівники 

ЗЗСО 

 

 міський етап Всеукраїнського профілакти-

чного заходу «Урок»; 

01.09. – 

31.10 

Узагальнена 

інформація 
Грішина М.С.  

 заходи до Дня міста; 07.09.-  

12.09. 

Узагальнена 

інформація 

Перекрестенко Н.В. 

Грішина М.С. 

Білик Ю.О. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

 конкурс освітніх проектів;  01.09. – 

30.10 

Наказ Гарник Л.П.  

 міську спартакіаду школярів 21.09.- 

23.12. 

Наказ Любчак І.О.  

Скласти мережу закладів загальної середньої 

освіти міста на 2020-2021 н. р. 

 

01.09.- 

10.09. 

Узагальнена 

інформація 
Лебідь І.Н.,  

Малявіна Т.В. 

 

Підготувати звіти:     

 про денні заклади загальної середньої 

освіти системи МОН України комунальної 

форми власності на початок 2019/2020 нав-

чального року (76-РВК); 

до  

20.09. 

Звіт Малявіна Т.В  

 про мови навчання та вивчення мови як пре-

дмета у закладах загальної середньої освіти 

системи МОН України комунальної форми 

власності на початок 2019/2020 навчаль-

ного року (Д-7-8); 

до  

25.09. 

Звіт Малявіна Т.В  

 про кількість дітей шкільного віку (77-

РВК); 

до 

30.09. 

Звіт Любчак І.О.  

 щодо обліку та видачі документів про 

освіту закладами загальної середньої освіти 

у 2020-2021 н. р.; 

до  

01.10. 

Звіт Діденко Л.М.  

 про підвезення учнів до закладу; до 

 01.10. 

Звіт Рудик Л.Т.  

 про охоплення подальшим навчанням учнів 

9 та 11 класів; 

до  

12.10 

Звіт Любчак І.О. 

 

 

 про охоплення учнів гарячим харчуванням до  

15.10 

Звіт Рудик Л.Т.  
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

Забезпечити:     

 участь учнів 9-10 класів у проведені І та ІІ 

турів конкурсу за Програмою «Акт на підт-

римку свободи - Програма обміну майбут-

ніх лідерів» (FLEX); 

01.09- 

25.09 

Узагальнена 

інформація 
Рудик Л.Т. 

 

 

 участь у призовній комісії  Вінницького мі-

ського військового комісаріату; 

28.09.- 

31.12. 

 Рудик Л.Т.  

 узагальнення матеріалів соціального паспо-

рту ЗДО та ЗЗСО  

28.09- 

16.10 

Узагальнена 

інформація 
Щеголева Т.А., 

Білик Ю.О. 

 

2.  Заходи з охорони 

життя та зміц-

нення здоров’я 

учасників  

навчально-вихов-

ного процесу 

Провести місячник з попередження ДТП 

“Увага – діти на дорозі” в закладах загальної 

середньої освіти 

01.09.- 

30.09. 

Наказ Рудик Л.Т.  

3. Робота з  

педагогічними 

кадрами 

Здійснити комплектацію керівних педагогіч-

них кадрів в закладах  освіти міста на  основі 

проведення конкурсу     

03.09.- 

28.12. 

Протоколи за-

сідань  комі-

сії, 

накази 

Яценко О.В. 

Лебідь І.Н. 

 

Провести урочистості до Всеукраїнського Дня  

дошкілля 

24.09.  Гарник Л.П.  

4. Інноваційна та 

науково- 

методична  

діяльність 

Організувати та провести І  тур конкурсу «Ви-

хователь року» 

14.09.- 

16.10. 

Узагальнена 

інформація 
Гарник Л.П.  

Підготувати і видати збірку узагальненого дос-

віду роботи Вінницької міського палацу дітей 

та юнацтва 

01.09-

30.10 

Збірка Перекрестенко 

Н.В.,  

Мусійчук С.І. 

 

5. Координаційно-

аналітична  

Провести:     

 консультативні дні в:     
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

діяльність  

 

 

 КЗ ЗЗСО № 9 ВМР»; 25.09 

 

Довідка, 

наказ 
Божок І.В. 

Лебідь І.Н. 

Грішина М.О. 

 

 КЗ «ДНЗ №14 ВМР»; 18.09 Довідка, 

наказ 
Божок І.В., 

Гарник Л.П., 

 

 Перевірку дотримання вимог щодо порядку 

формування учнівського контингенту в 

ЗЗСО; 

07.09. - 

23.10. 

Довідка, 

наказ 
Божок І.В. 

Лебідь І.Н. 

 

 

 моніторинги:     

 бази даних учнів znz.edu.vn.ua; 01.09- 

11.09 

 Малявіна Т.В. 

 

 

 підвезення учнів ЗЗСО №№ 10, 18, 25, 30, 

36; 

01.09- 

21.09. 

Узагальнена 

інформація 
Рудик Л.Т.  

 кількості дітей з особливими потребами в 

закладах освіти 

03.09- 

09.10 

Узагальнена 

інформація 
Любчак І.О. 

 

 

6. Зміцнення  

навчально- 

матеріальної 

бази закладів 

освіти.  

Фінансово- 

господарська  

діяльність. 

Узагальнення інформації щодо фонду заробіт-

ної плати по галузі Освіта та заборгованість 

(затримка з виплати) по оплаті праці 

07.09. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Звіт про надходження позабюджетних коштів 

за 8 місяців 

до 

07.09 

Звіт Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Перевірка тарифікаційних списків та штатних 

розписів, складених станом на 01 вересня 

2020 року 

16.09-

30.09 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Формування уточненої потреби у видатках до 

кінця місяця та внесення змін до кошторису 

18.09-

24.09 

Лист, 

довідки на 

зміну  

Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

планів 

Нарада з головними бухгалтерами галузі 

щодо строків та порядку проведення інвента-

ризації, складання квартальної звітності, 

зміни в чинному законодавстві 

25.09. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Формування замовлення на фінансування ви-

датків по галузі «Освіта» у жовтні 

до 

28.09. 

Лист, 

замовлення  
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Перевірка калькуляції платних послуг, що на-

даються закладами освіти відповідно до функ-

ціональних повноважень  

03.09.-

28.09. 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Підготувати проект 

рішення на засідання 

виконкому міської 

ради 

1. Про проведення міського чемпіонату КВК 

«Елітліга - 2020» та нагородження перемо-

жців. 

2. Про нагородження керівників ЗЗСО та ЗДО 

з нагоди відзначення ювілеїв. 

3. Про нагородження з нагоди відзначення 

Дня працівників освіти. 
 

02.09-

27.09 

Рішення 

 

 

Рішення 

 

Рішення 

Грішина М.С. 

 

 

Лебідь І.Н. 

 

Лебідь І.Н. 

 

 

Ж О В Т Е Н Ь 

1.  Організаційно-

регламентуюча 

діяльність  

 

Підготувати звіти:     

 про чисельність і склад педагогічних праці-

вників денних закладів загальної середньої 

освіти системи МОН України комунальної 

форми власності на 1 жовтня 2020 року (83-

РВК); 

до  

23.10. 

Звіт Лебідь І.Н.  

 про чисельність і склад педагогічних праці-

вників денних закладів загальної середньої 

до  

23.10. 

Звіт Лебідь І.Н.  
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

освіти приватної форми власності на 1 жов-

тня 2020 року (83-РВК) 

Провести:     

 міський етап ХХІ Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика; 

01.10-

23.10. 

Наказ Білик Ю.О. 

Москальчук Н.І. 

 

 урочистості з нагоди відзначення Дня пра-

цівників освіти;  

02.10 Узагальнена 

інформація 
Перекрестенко 

Н.В. 

 

 міський чемпіонат з інтелектуальної гри для 

учнів старших класів «НОН-СТОП»; 

01.10-

29.11 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 

 

 міський етап Міжнародного мовно-літера-

турного конкурсу учнівської молоді ім. Т. 

Шевченка; 

01.10-

23.10 

Наказ Білик Ю.О, 

Москальчук  Н.І. 

 

 Патріотичний марафон з нагоди Дня укра-

їнського козацтва; 

05.10-

13.10 

Наказ Білик Ю.О. 

Мусійчук С.І. 
 

 Міський екологічний фестиваль за підсум-

ками реалізації проектів конкурсу «Ековек-

тор»; 

09.10 Узагальнена 

інформація 
Грішина М.С.  

 челендж «День батьківського врядування в 

закладах дошкільної освіти» 
12.10.-

06.11. 

Наказ Гарник Л.П.  

 заключний етап конкурсу освітніх проектів 

(захист-презентація) 
 

30.10. Наказ Гарник Л.П.  

Забезпечити подання списків юнаків, які підля-

гають приписці до призовної дільниці    (Ф-1) 

в Вінницький ОМВК,  закладами  ЗЗСО 

до 

25.10 

наказ Рудик Л.Т.  

Провести засідання Колегії Департаменту 

освіти з порядком денним: 

29.10. Рішення, Яценко О.В. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

1. Про результати ЗНО у 2020 році 

2. Про стан охоплення дітей і підлітків шкіль-

ного віку навчанням 

3. Про організацію роботи з пожежної безпеки 

та цивільного захисту в закладах загальної 

середньої освіти» 

4. Про виплату щомісячної стипендії  

Вінницької міської ради кращим учням 

закладів загальної середньої та позашкіль-

ної освіти  у І семестрі 2020-2021 навчаль-

ного року 

 

довідки на ко-

легію 
Божок І.В. 

Любчак І.О. 

 

Рудик Л.Т. 

 

 

Перекрестенко 

Н.В. 

 

 

 

2. Заходи з охорони 

життя та зміц-

нення здоров’я 

учасників  

навчально- 

виховного  

процесу 

 

Провести тижневик протипожежних заходів в 

закладах освіти 

 

 

05.10.-

09.10. 

 

 

Наказ 

 

 

Рудик Л.Т. 
 

 

 

 

 

3. 

 

Робота з  

педагогічними 

кадрами 

 

Провести:     

 міський етап Всеукраїнського конкурсу пе-

дагогів «Учитель  року»;                             

14.10. -

20.12. 

Узагальнена 

інформація 
Божок І.В., 

Москальчук Н.І., 

Лебідь І.Н. 

 

 

 ІІ тур конкурсу «Вихователь року - 2019» 19.10-

18.12. 

 

Наказ Москальчук Н.І., 

Гарник Л.П. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

4. 

 

Інноваційна  

та науково- 

методична  

діяльність 

Провести семінари:     

 для слухачів Школи молодого заступника 

директора ЗЗСО зі стажем роботи на посаді 

до двох років на тему: «Управлінський 

апгрейд: як побудувати ефективну внутрі-

шню систему забезпечення якості освіти» 

на базі ЗЗСО№22; 

20.10. Інформаційні 

матеріали 
Божок І.В., 

Москальчук Н.І. 

 

 

 для заступників директорів з навчально-ви-

ховної роботи по школі ІІ-ІІІ ступенів на 

тему: «Організація новітнього освітнього 

простору навчального закладу в умовах за-

провадження сучасної європейської освіти» 

на базі ВТЛ 

27.10. Інформаційні 

матеріали 
Божок І.В., 

Москальчук Н.І. 

 

 

5. Координаційно-

аналітична  

діяльність 

Провести:     

 перевірку дотримання вимог щодо порядку 

зарахування  дітей до ЗДО; 

05.10.- 

30.10. 

Довідка, 

наказ 
Гарник Л.П., 

Щеголева Т.А. 

 

 моніторинги:      

 зайнятості учнів у позаурочний час; 19.10.- 

02.11. 

Узагальнена ін-

формація 
Білик Ю.О.  

 стану організації харчування дітей в закла-

дах дошкільної освіти;  

26.10.-

20.11. 

Довідка, 

наказ 
Гарник Л.П.  

 консультативний день у КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. № 

20 ВМР» 

16.10. 

 

Довідка, наказ Божок І.В. 

Лебідь І.Н. 

Грішина М.О. 

 

6. Зміцнення  

навчально- 

Складання консолідованої фінансової звітно-

сті за ІІІ квартал по галузі «Освіта» 

02.10-

19.10 

Звіт Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Звіт про надходження позабюджетних коштів 

за 9 місяців 

до 

07.10 

Звіт Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

матеріальної 

бази закладів 

освіти.  

Фінансово- 

господарська  

діяльність. 

Узагальнення інформації щодо фонду заробіт-

ної плати по галузі Освіта та заборгованість 

(затримка з виплати) по оплаті праці 

 

07.10. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Формування уточненої потреби у видатках до 

кінця місяця та внесення змін до кошторису 

19.10-

23.10 

Лист, 

довідки на 

зміну  

планів 

Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Формування проекту бюджету по галузі 

«Освіта» на 2021 рік 

19.10.-

30.10. 

розрахунки Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Формування замовлення на фінансування ви-

датків по галузі «Освіта» у листопаді 

до 

28.10. 

Лист, 

замовлення  
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Нарада з головними бухгалтерами галузі 

щодо аналізу звітності за ІІІ квартал, скла-

дання проекту кошторису на 2021 рік, зміни в 

чинному законодавстві  

 

29.10 Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Перевірка калькуляції платних послуг, що на-

даються закладами освіти відповідно до функ-

ціональних повноважень  

01.10.-

30.10. 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Інвентаризація товарно-матеріальних ціннос-

тей 

01.10.-

30.10. 

Узагальнена 

інформація 
ЦБ-ФС 

ЦБ № 2, 

ЦБ № 3 

 

Підготувати проект 

рішення на засідання 

виконкому міської 

ради 

1. Про проведення конкурсу освітніх проектів 

серед закладів дошкільної освіти. 

2. Про нагородження керівників ЗЗСО та ЗДО 

з нагоди відзначення ювілеїв. 

 

 

 

 

Рішення 

 

Рішення 

 
Гарник Л.П. 

 

        Лебідь І.Н. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

Л И С Т О П А Д 

1.  Організаційно-

регламентуюча 

діяльність  

Забезпечити проведення Всеукраїнської Інтер-

нет-олімпіади з інформатики 

01.11.-

30.12. 

Узагальнена 

інформація 
Лебідь І.Н. 

Малявіна Т.В. 

 

Підготувати звіти:     

 про групування денних закладів загальної 

середньої освіти системи МОН України ко-

мунальної форми власності за кількістю 

вчителів, класів і учнів та про наповнюва-

ність класів учнями на початок 2019-2020 

навчального року (Д-6); 

до  

13.11. 

Звіт Малявіна Т.В  

 про профільне навчання і поглиблене ви-

вчення предметів на початок 2019-2020 на-

вчального року в денних закладах загальної 

середньої освіти системи МОН України ко-

мунальної форми власності (Д-5) 

до  

25.11. 

Звіт Малявіна Т.В  

Сформувати замовлення  до НМЦ ПТО у Він-

ницькій області на виготовлення документів 

про освіту для випускників 2020- 2021 н. р. 

до 

30.11. 

Лист-замов-

лення 
Діденко Л.М.  

Забезпечити спільно з міським методичним ка-

бінетом якісне проведення міських предмет-

них олімпіад, підготовку збірних команд для 

участі в обласних та Всеукраїнських предмет-

них олімпіадах  

06.11.-

20.12. 

Накази Божок І.В., 

Лебідь І.Н., 

Москальчук Н.І., 

Малявіна Т.В 

 

 

Провести:     

 міські конкурси:     

 соціальної реклами «Молодь Вінниці -  за 

життя без СНІД»; 

02.11.-

30.11. 

Наказ Білик Ю.О.  
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

 учнівських проектів «Європа – це ми»; 09.11-

30.11 

Наказ Білик Ю.О.  

 декадник толерантності у ЗЗСО; 02.11.-

13.11. 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 

 

 міський захід до Дня гідності та свободи; 19.11. Наказ Білик Ю.О. 

Мусійчук С.І. 

 

 День молодіжного місцевого самовряду-

вання; 

20.11 Наказ Перекрестенко 

Н.В. 

 

 заходи в рамках Всеукраїнської акції  «16 

днів проти насильства» 

25.11-

08.12 

Узагальнені 

матеріали 
Грішина М.С.  

2.  

 

Заходи з охорони 

життя та зміц-

нення здоров’я 

учасників 

навчально-вихов-

ного процесу 

Організувати проведення тижня знань безпеки 

життєдіяльності у закладах дошкільної та зага-

льної середньої освіти  

 

16.11.-

20.11. 

 

Наказ  

 
Рудик Л.Т., 

Щеголева Т.А. 

 

4. 

 

Інноваційна та  

науково- 

методична  

діяльність 
 

Провести семінари:     

 для заступників директорів ЗЗСО з вихов-

ної роботи на тему «Інструменти форму-

вання   медіаграмотності учнів та класних 

керівників у роботі заступника директора з 

виховної роботи» на базі ЗЗСО №18;  

11.11 

Узагальнені 

матеріали 

Перекрестенко Н.В. 

Москальчук Н.І. 
 

 для директорів ЗЗСО на тему «Сучасна 

школа в умовах викликів сьогодення: про-

блеми, пошуки, знахідки» на базі ЗЗСО№8; 

23.11. 

Узагальнені 

матеріали 
Божок І.В., 

Москальчук Н.І., 

Лебідь І.Н. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

 для заступників директорів ЗЗСО з на-

вчально-виховної роботи по школі І сту-

пеня на тему «Нова українська школа – зві-

льнення від стереотипів і шаблонів. Іннова-

ційний освітній простір» на базі ЗЗСО І сту-

пеня № 5 

 

25.11. 

 

Узагальнені 

матеріали 
Діденко Л.М. 

Москальчук Н.І. 

Кучма Н.А. 

 

 

 

5. 

 

Координаційно- 

аналітична  

діяльність 

Провести: 

  консультативні  дні в: 
 

   

 КЗ «ЗШ І –ІІІ ст. № 21 ВМР»; 06.11. 

 

Довідка, 

наказ 
Божок І.В. 

Лебідь І.Н. 

Грішина М.С. 

 

 КЗ «ЗШ І –ІІІ ст. № 35 ВМР»; 20.11. 

 

Довідка, 

наказ 
Божок І.В. 

Лебідь І.Н. 

Рудик Л.Т. 

 

  КЗ «ЗДО №2 ВМР»; 27.11. Довідка, 

наказ 
Божок І.В., 

Гарник Л.П. 
 

 моніторинги:     

 стану організації раціонального харчування 

в  закладах загальної середньої освіти; 

02.11.-

30.11. 

 

Довідка 

 
Рудик Л.Т. 

 

 

 впровадження системи оцінки якості знань 

учнів 7-10 класів  з математики у закладах 

загальної середньої освіти 

09.11.- 

27.11. 

Наказ Божок І.В., 

Москальчук Н.І., 

Лебідь І.Н. 

 

 стан управлінської діяльності в закладах 

дошкільної освіти 
23.11-

11.12. 

Довідка, 

наказ 
Гарник Л.П.  
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

 оцінку якості надання послуг інклюзивно-

ресурсними центрами 

02.11-

27.11. 

Узагальнені 

матеріали 
Любчак І.О.  

6. Зміцнення  

навчально- 

матеріальної 

бази  

закладів освіти.  

Фінансово- 

господарська  

діяльність. 

Узагальнення інформації щодо фонду заробіт-

ної плати по галузі Освіта та заборгованість 

(затримка з виплати) по оплаті праці 

06.11. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Звіт про надходження позабюджетних коштів 

за 10 місяців 

до 

06.11. 

Звіт Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Аналіз потреби у видатках до кінця року за за-

хищеними статтями: заробітна плата, харчу-

вання, оплата енергоносіїв та комунальних 

послуг, стипендії  

16.11. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Формування уточненої потреби у видатках до 

кінця місяця та внесення змін до кошторису 

18.11-

23.11. 

Лист, 

довідки на 

зміну  

планів 

Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Нарада з головними бухгалтерами галузі 

щодо закриття бюджетного року, зміни в чин-

ному законодавстві  

26.11. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Формування замовлення на фінансування ви-

датків по галузі «Освіта» у грудні 

до 

27.11. 

Лист, 

замовлення  
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Формування проекту бюджету на 2020 рік по 

галузі «Освіта» 

02.11.-

30.11. 

розрахунки Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Перевірка калькуляції платних послуг, що на-

даються закладами освіти відповідно до функ-

ціональних повноважень  

02.11.-

30.11. 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Інвентаризація товарно-матеріальних ціннос-

тей 

02.11.-

30.11. 

Протокол ЦБ-ФС 

ЦБ № 2, 

ЦБ № 3 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

Підготувати проект 

рішення на засідання 

виконавчого комітету 

міської ради 

 

1. Про проведення конкурсу «Вихователь 

року – 2020». 

2. Про нагородження з нагоди Дня Святого 

Миколая. 

3. Про виплату щомісячної стипендії Вінниць-

кої міської ради кращим учням закладів за-

гальної середньої та позашкільної освіти мі-

ста у І семестрі 2020-2021 навчального 

року. 

4. Про проведення міського конкурсу новорі-

чних композицій «Зимова феєрія» та наго-

родження переможців. 

5. Про нагородження керівників ЗЗСО та ЗДО 

з нагоди відзначення ювілеїв 

 Рішення 

 

 

 

 

Гарник Л.П. 

 

Перекрестенко 

Н.В. 

Грішина М.С. 

 

 

 

 

Перекрестенко 

Н.В. 

 

Лебідь І.Н. 

 

ГР У Д Е Н Ь 

1.  Організаційно-

регламентуюча 

діяльність  

Підготувати звіти:     

 про продовження навчання для здобуття по-

вної загальної середньої освіти випускни-

ками 9-х класів закладів загальної середньої 

освіти у 2010-2021 навчальному році; 

 

до 

13.12 

звіт 

Любчак І.О. 

 

 по фізичній культурі і спорту за формою 

№2-ФК. 

 

до  

25.12 

звіт 

Любчак І.О. 

 

Провести:     

 інформаційно-роз’яснювальний тиждень 

щодо інклюзивного навчання «Рівний рів-

ному» в навчальних закладах; 

01.12-

04.12 

Наказ 

Любчак І.О. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

 заходи:     

 до Міжнародного дня захисту людей з інва-

лідністю; 

01.12-

04.12 

Узагальнені 

матеріали 
Любчак І.О.  

 у рамках Всеукраїнського тижня права; 09.12.-

13.12. 

Наказ Грішина М.С.  

 у рамках святкування новорічних та різдвя-

них свят; 

16.12.-

27.12 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 

 

 конкурси:     

 новорічних композицій «Зимова феєрія»; 
01.12.-

25.12. 

Наказ Перекрестенко 

Н.В., 

Гарник Л.П. 

 

 міський етап Всеукраїнського конкурсу уч-

нівської творчості; 

01.12-

30.12. 

Наказ Білик Ю.О.  

 різдвяно-новорічну акцію «Подарунок від 

Святого Миколая»; 

01.12.-

18.12. 

Узагальнені 

матеріали 
Перекрестенко 

Н.В. 

 

 зустрічі міського голови:     

 з дітьми, які потребують особливої соціаль-

ної уваги з нагоди Дня Святого Миколая; 

18.12. Рішення вико-

нкому ВМР 
Перекрестенко 

Н.В. 

 

 зі стипендіатами Вінницької міської ради  22.12. Рішення вико-

нкому ВМР 
Перекрестенко 

Н.В. 

 

 засідання Колегії Департаменту освіти з  

порядком денним: 

1. Про інтеграцію неформальної та інформаль-

ної освіти педагогічних працівників в кон-

тексті загальноміської методичної роботи. 

2. Про стан організації харчування в закладах 

дошкільної освіти. 

21.12. Довідки, 

рішення 

Колегії 

 

 

Дрозд Т.М. 

 

 

Гарник Л.П. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

3. Про стан організації харчування у закладах 

загальної середньої освіти. 

4. Про хід виконання рішень Колегії  ДО. 

 

Рудик Л.Т. 

 

Божок І.В. 

3.  Робота з  

педагогічними 

кадрами 

Підготувати звіт про чисельність працюючих 

та військовозобов’язаних, які заброньовані згі-

дно з переліком посад і професій 

 

07.12.-

18.12. 

Узагальнені 

матеріали 
Рудик Л.Т.   

4. 

 

 

 

Інноваційна та 

науково- 

методична  

діяльність 

Провести семінар для  керівників закладів до-

шкільної освіти на тему «Основні концептуа-

льні засади та оптимальні шляхи реалізації 

особистісного розвитку дошкільників в світі 

вимог НУШ » на базі КЗ «ДНЗ №52 ВМР» 

03.12. Узагальнені 

матеріали 
Москальчук Н.І., 

Гарник Л.П. 

 

 

 

5. Координаційно- 

аналітична  

діяльність  

 

Провести консультативний день в КЗ «ЗШ ІІ-

ІІІ ст. № 31 ВМР» 

 

 

11.12. 

 

 

Довідка, 

наказ 

 

 

Божок І.В. 

Любчак І.О. 

 

 

 

 

 

6.  Зміцнення  

навчально- 

матеріальної 

бази закладів 

освіти.  

Фінансово- 

господарська  

діяльність. 

Розрахунки та аналізи потреби у видатках до 

кінця бюджетного року 

03.12-

10.12 

Лист Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Узагальнення інформації щодо фонду заробіт-

ної плати по галузі Освіта та заборгованість 

(затримка з виплати) по оплаті праці 

07.12. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Формування проекту бюджету на 2021 рік по 

галузі «Освіта» 

02.12-

14.12 

Бюджетні за-

пити 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Узагальнення даних про вартість виконаних 

робіт по поточному та капітальному ремонту 

закладів освіти у 2020 році 

03.12-

10.12. 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

технагляд 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

вико-

нання 

Звіт про надходження позабюджетних коштів 

за 11 місяців 

до 

07.12 

Звіт Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Уточнення потреби у видатках до кінця року, 

внесення змін до річного кошторису 

17.12-

23.12 

Лист, 

довідки про 

зміни до 

кошт. 

Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Нарада з головними бухгалтерами галузі 

щодо закриття бюджетного року, підготовки 

до складання річного звіту, зміни в чинному 

законодавстві 

17.12. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Узагальнення даних про обсяги спожитих ене-

ргоносіїв закладами освіти у 2020 році 

17.12-

23.12 

Лист на пере-

затвердження 

лімітів 

Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Формування пропозицій щодо розподілу зве-

дених кошторисних показників та помісяч-

ного плану по галузі Освіта на 2021 рік 

до 

30.12 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 
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Додаток 1 

до плану роботи Департаменту 

освіти Вінницької міської ради 

на 2019 рік 
 

 
 

ПЕРЕЛІК ЗАКОНІВ УКРАЇНИ, УКАЗІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ,  

ПОСТАНОВ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ,  

РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ І КОМПЛЕКСНИХ ПЛАНІВ  

У ГАЛУЗІ ОСВІТИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ 
 

Закони України 
 

№ 

з/п 

Назва документа Звітування Відповідальний 

1.  

«Про освіту» (від 05.09.2017 р. №2145-VIII).  щорічно, за ви-

значеними показ-

никами 

Яценко О.В., 

Божок І.В. 

2.  

«Про загальну середню освіту» (від 13.05.1999 р. № 651-XIV, із змі-

нами 2017 р.)  щорічно 

Яценко О.В., 

Божок І.В.,  

Лебідь І.Н. 

3.  

«Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р. 

щорічно 

Яценко О.В., 

Божок І.В.,  

Гарник Л.П. 

4.  

«Про позашкільну освіту» 

(від 12.06.2000 р. № 1841-III). 

щорічно, за ви-

значеними показ-

никами 

Яценко О.В., 

Божок І.В.,  

Перекрестенко Н.В. 

5.  
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо про-

тидії булінгу (цькуванню) (від 18.12.2018 р. №2657- VIII) 
 Перекрестенко Н.В. 

6.  «Про реабілітацію інвалідів в Україні» (від 06.10.2005 р. №2961-IV). двічі на рік Любчак І.О. 
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7.  

«Про попередження насильства в сім’ї» (від 15.11.2001 року №2789-

ІІІ). 

щорічно, за ви-

значеними показ-

никами 

Грішина М.С. 

8.  

«Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо особливос-

тей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх пос-

луг» (від 23.05.2017 № 2053-VIII) 

щорічно 

до15.06 

до 15.12 

Марченко Н.Ю. 

 

9.  

«Про внесення змін до Закону України «Про музеї та музейну 

справу»  

(від 05.11.2009 року №1709-VI). 

щорічно, за ви-

значеними показ-

никами 

Перекрестенко Н.В. 

10.  
«Про оздоровлення та відпочинок дітей» (від 04.09.2008 р. №375-VІ) 

 

щорічно, за ви-

значеними показ-

никами 

Перекрестенко Н.В. 

11.  
«Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної серед-

ньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного про-

цесу» від 06.07.2010 року. 

щорічно 

Божок І.В.,  

Лебідь І.Н, 

Гарник Л.П. 

12.  
«Про захист населення від інфекційних хвороб» від 09.02.2006р. № 

3421 – IV, зі змінами 
Щорічно. Рудик Л.Т.  

13.  
«Про доступ до публічної інформації» від 13. 01.2011 р. № 2939 – VІ, 

зі змінами 
щорічно 

Божок І.В.,  

Малявіна Т.Ю. 

14.  
«Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297 – VІ, зі змі-

нами 
постійно 

Божок І.В.,  

Лебідь І.Н. 

15.  «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. №1700-VII. постійно Лебідь І.Н. 

16.  
«Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 р. 

№1698-VII. 
постійно 

Лебідь І.Н. 

17.  
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, до визна-

чення кінцевих вигодоодержувачів, юридичних осіб та публічних дія-

чів» від 14.10.2014 р. №1701-VII. 

постійно 

Лебідь І.Н. 
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Укази Президента України 
 

1.  Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року (від 25.06.2013 року №344/2013). 

щорічно, 

за визначеними 

 показниками 

Божок І.В.,  

Лебідь І.Н, 

Перекрестенко Н.В. 

2.  Про Стратегію національно-патріотичного виховання (від 18.05.2019 

№286/2019). 

щорічно, 

за визначеними 

 показниками 

Перекрестенко Н.В. 

3.  «Про Національну доктрину розвитку освіти» від 17.04.2002р.   
щорічно 

Божок І.В.,  

Лебідь І.Н. 

4.  «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розви-

тку освіти в Україні» від 04.07.2005р.  щорічно 

Божок І.В.,  

Лебідь І.Н, 

Перекрестенко Н.В. 

5.  «Про національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні 

на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – 

здорова нація»» (від 09.02.2016              № 42/2016) 

щорічно 

до 15.06. 

до 15.12 

Перекрестенко Н.В. 

6.  «Про заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення соці-

альної, медичної та трудової реабілітації інвалідів»(від 27.12.2005    № 

1845/2005). 

щорічно, 

за визначеними  

показниками 

Любчак І.О. 

7.  «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов 

для життєдіяльності осіб з обмеженими можливостями» (від 

18.12.2007 р. №1228/2007). 

двічі на рік 

Любчак І.О. 

8.  «Про Національну стратегію профілактики соціального сирітства на 

період до 2020 року» (від 22.10.2012 р. №609/2012). 

щорічно, 

за визначеними 

показниками 

Перекрестенко Н.В. 

9.  «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та за-

конних інтересів  дітей» (від 01.06.2013 року №312/2013). 

щорічно, 

за визначеними  

показниками 

Грішина М.С. 

10.  «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 

20.03.2008 р. №244/2008.  

до 15 червня, 

до 15 грудня 

Божок І.В.,  

Лебідь І.Н. 
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11.  «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Ук-

раїні» (від 30 вересня 2010р. №926). щорічно 

Божок І.В.,  

Лебідь І.Н., 

Перекрестенко Н.В. 

12.  «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдаро-

ваних і талановитих дітей та молоді» (від 30 вересня 2010 року №927). щорічно 

Божок І.В.,  

Лебідь І.Н, 

Перекрестенко Н.В. 

13.  «Про заходи щодо визначення і реалізації проектів із пріоритетних на-

прямів соціально-економічного та культурного розвитку»  (від 

08.09.2010р. №895).  

щорічно Божок І.В. 

14.  «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публіч-

ної інформації» від 5.05.2011 р. №547/2011. 
щорічно 

Лебідь І.Н., 

Малявіна Т.В. 

15.  «Про Концепцію державної мовної політики» (від 15.02.2010 р. № 

161). 
грудень Грішина М.С. 

16.  «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідні-

стю» від 03.12.2015р. №678/2015.  
щорічно Любчак І.О. 

17.  «Про першочергові заходи з розвитку місцевого самоврядування в Ук-

раїні на 2017 рік». 
щорічно 

Божок І.В.,  

Лебідь І.Н. 

18.   «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення 

пам’яті Героїв Небесної Сотні» від 11.02.2015 №69 
щорічно Перекрестенко Н.В. 

 

 

Постанови Верховної Ради України 
 

1.  «Про Рекомендації парламентських слухань на тему «Проблеми розви-

тку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспе-

ктиви підтримки книгочитання в Україні» (від 19.11.2013р. №695-VII).    

постійно Мазур Н.В. 

2.  «Про встановлення щорічної Премії Верховної Ради України педаго-

гічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкі-

льних та позашкільних навчальних закладів» від 14.09.2006 р. №131. 

щорічно Лебідь І.Н. 
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Постанови Кабінету Міністрів України  
 

1.  «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти» (№1392 від 23.11.2011р.)  
щорічно 

Божок І.В.,  

Лебідь І.Н. 

2.  
«Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» від 

21.02.2018 № 87 (зі змінами  у редакції постанови КМУ від 24.07.2019 

р. № 688) 

щорічно 

Божок І.В.,  

Лебідь І.Н., 

Діденко Л.М. 

3.  Положення про сертифікацію педагогічних працівників (від 27.12.2018 

року № 1190) щорічно 

Божок І.В.,  

Лебідь І.Н., 

Діденко Л.М. 

4.  «Державна цільова програма «Національний план дій з реалізації Кон-

венції про права інвалідів на період до 2020 року» (01.08.2012 р. №706) 
до 20.12 Любчак І.О. 

5.  «Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення 

насильства в сім’ї або реальну його загрозу» (від 26.04.2003 р. № 616) 

щорічно, за ви-

значеними показ-

никами 

Перекрестенко Н.В. 

6.  «Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти» 

від 13.07.2011 р. №752 

щорічно, за ви-

значеними показ-

никами 

Лебідь І.Н. 

Малявіна Т.В. 

7.  «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного 

віку» від 13.09.2017 № 684 щорічно 

Божок І.В.,  

Лебідь І.Н.,  

______________ 

8.  «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у сис-

темі дошкільної освіти та визначається періодичність здійснення пла-

нових заходів державного нагляду (контролю) від 08.10.2012р. № 910. 

постійно 

Божок І.В.,  

Лебідь І.Н.,  

Гарник Л.П. 

9.  Деякі питання забезпечення населення, підприємств, установ та органі-

зацій природним газом до кінця опалювального сезону 2017/2018 нав-

чального року від 09.07.2014р.№296. 

постійно Мазур Н.В. 

10.  «Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі 

людьми на період до 2020 року» (24.02.2016 №111) 

щорічно до 

15.06. 
Перекрестенко Н.В. 
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15.12. 

11.  «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» (від 

12.07.2017 № 545) 

щорічно 

до 15.06 

до 15.12 

Любчак І.О. 

12.  «Про внесення змін до Типового положення про комісію з питань прав 

дитини та Положення про навчальний заклад» (від 09.08.2017 № 576) 

щорічно 

до 15.06 

до 15.12 

Перекрестенко Н.В. 

13.  «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання в за-

гальноосвітніх навчальних закладах» (від 09.08.2017 № 588) 

щорічно 

щоквартально 
Любчак І.О. 

14.  «Про затвердження норм харчування у навчальних закладах та оздоро-

вчих закладах» (від 22.11.2004 № 1591) 
щорічно 

Гарник Л.П., 

Рудик Л.Т. 

15.   «Деякі питання удосконалення системи моніторингу та оцінки резуль-

тативності реалізації державної регіональної політики» від 20.12.2017 

року №1029 

10.08 
Гарник Л.П. 

 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

 

1.  «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері рефор-

мування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період 

до 2029 року (зі змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМУ від 

22.08.2018 р. № 592-р) 

щорічно 

Божок І.В.,  

Лебідь І.Н., 

Діденко Л.М. 

2.  «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» від 13.12.2017 р. № 903 – р 

щоквартально 

Божок І.В.,  

Лебідь І.Н., 

Діденко Л.М. 

3.  «Про затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної, профе-

сійної реабілітації та соціальної адаптації учасників АТО» 

(від 31.03. 2015 року №359-р) 

щомісячно 

до 5 числа 

Перекрестенко Н.В. 

 

4.  «Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 

року» (від 23.09.2015 року №998-р ) 

щорічно 

до 10.01. 

Перекрестенко Н.В. 
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5.  «Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної 

угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-

економічної політики та трудових відносин в України на 2019-2021 (від 

21.08.2019 року № 692-р) 

щорічно 

Божок І.В. 

Мазур Н.В. 

Лебідь І.Н.  

Гарник Л.П. 

Перекрестенко Н.В. 

6.  «Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері 

прав людини на період до 2020 року» (23.12.2015  №1393-р) 

щоквартально до 

18 числа 
Перекрестенко Н.В. 

7.  «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякіс-

ними продуктами харчування вітчизняного виробництва» №865-р від 

07.11.2012р.   

щороку 

до 20 лютого 
Мазур Н.В. 

5.  «Про затвердження плану заходів щодо виконання регіональних та міс-

цевих програм підвищення енергоефективності» №669-р від 

24.07.2013р. 

двічі на рік Мазур Н.В. 

6.  «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії 

розвитку освіти на період до 2021 року» (від 04.10.2013 р. № 686-р) 
грудень 

Божок І.В.,  

Лебідь І.Н. 

7.  Стратегія захисту та інтеграції в українське суспільство ромської націо-

нальної меншини на період до 2020 року (розпорядження КМУ від 

11.09.2013 року № 701-р) 

грудень 

січень 

Перекрестенко Н.В. 

8.  «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної міг-

раційної політики» (від 12.10.2011р. №1058) 
грудень 

лютий 

Перекрестенко Н.В. 

9.  «Про затвердження плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які 

потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 

2020 року» (від 22.08.2012 р. № 605-р) 

червень 

липень 

грудень 

січень 

Перекрестенко Н.В. 

10.  «Про національну стратегію реформування системи інституційного до-

гляду та виховання дітей на 2017-2018 роки та план заходів з реалізації 

ІІ етапу» (від 09.08.2017 № 526-р) 

щорічно 

до 15.06 

до 15.12 

Перекрестенко Н.В. 

11.  «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-па-

тріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2018 роки» (від 

18.10.2017 № 743-р) 

щорічно 

до 15.06 

до 15.12 

Перекрестенко Н.В. 
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12.  «Про затвердження плану заходів з відзначення 100-річчя подій Укра-

їнської революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників 

на період до 2021 року» (від 26.10.2016 № 777-р) 

щорічно 

до 15.06 

до 15.12 

Перекрестенко Н.В. 

13.  «Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції 

Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року» 

(від 24.02.2016 № 113-р) 

щорічно 

до 05.02 

Перекрестенко Н.В. 

14.  «Про затвердження плану заходів на 2017-2018 роки у зв’язку з 85-ми 

роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні» (від 18.07.2017 № 

550) 

щоквартально 

Перекрестенко Н.В. 

15.  Здійснення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 

10.03.2016 р. № 199-р «Про затвердження плану заходів, спрямованих 

на активізацію вивчення громадянами англійської мови, на період до 

2020 року» 

щоквартально Рудик Л.Т. 

16.   «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у 

складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійс-

нення соціального супроводу таких сімей (осіб)» від 21.11.2013 р. 

№896 

щорічно 
Грішина М.С., 

Щеголева Т.А. 

17.   «Про затвердження плану дій на 2017-2019 роки поетапного створення 

додаткових місць у закладах освіти для дошкільного віку» від 

06.12.2017 року №871-р 

16.01. 

27.01 Гарник Л.П. 

 

Накази МОН України 

 
1.   «Про проведення всеукраїнського експерименту на базі загальноосвітніх навча-

льних закладів» від 13.07.2017 р. № 1028 Протягом року Діденко Л.М. 

2.  «Про внесення змін до переліку учасників всеукраїнського експерименту за те-

мою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення почат-

кової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загаль-

ної середньої освіти» 

Протягом року Діденко Л.М. 

3.   «Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у 

загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня» від 13.07.2017 р. № 1021 Протягом року Діденко Л.М. 
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4.   «Про затвердження Порядку створення груп подовженого дня у державних і ко-

мунальних закладах загальної середньої освіти» від 25.06.2018  № 677 Протягом року Діденко Л.М. 

5.   «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до 

державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної серед-

ньої освіти» від 16.04.2018 № 367 
Протягом року 

Лебідь І.Н. 

Діденко Л.М. 

Малявіна Т.В. 

___________________ 

6.  «Про внесення змін до наказу міністерства освіти і науки України від 12.01.2016р. 

№ 8 та затвердження Положення про індивідуальну форму здобуття загальної се-

редньої освіти» від 10.07.2019 р. № 955, зареєстровано в Мінюсті України 

02.08.2019 р. № 852/33823 

Протягом року 

Божок І.В. 

Лебідь І.Н.  

Діденко Л.М. 

7.   «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів України» від 31.10.2011 р. № 1243 
Протягом року 

Перекрестенко Н.В. 

8.   «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і мо-

лоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання ді-

тей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного вихо-

вання y загальноосвітніх навчальних закладах» від 16.06.2015 року № 641  

Протягом року 

Перекрестенко Н.В. 

 

Розпорядження голови облдержадміністрації 
 

9.  «Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької обла-

сті на період до 2020 року» від 24.06.2015 р. №893 
двічі на рік 

Божок І.В.,  

Лебідь І.Н. 

10.  «Про затвердження комплексних заходів щодо створення належних 

умов для здобуття освіти» від 07.05.2008р. №169 
щорічно 

Божок І.В.,  

Лебідь І.Н. 

11.  “Про соціальний супровід, організацію реабілітації, надання пільг уча-

сникам АТО у т.ч. демобілізованим” (від 19.03.2015 року №163) 

щомісячно 

до 5  числа 
Перекрестенко Н.В. 

12.  «Про затвердження заходів щодо виконання в області Національного 

плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 41325 «Жінки, 

мир, безпека» на період до 2020 року» (від 08.09.2016 № 647-р) 

щорічно 

до 25.01 
Перекрестенко Н.В. 

13.  «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення гарантій реаліза-

ції прав та законних інтересів дітей області» № 299 від 15 липня 2013 

року 

двічі на рік 

05 січня 

05 липня 

Мазур Н.В. 

 

14.  «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік» №136 від 

01.03.2017 року 
двічі на рік Мазур Н.В. 
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Контроль за виконанням регіональних програм (щорічно) 
 

№ 

п/п 

Назва програми Затверджена Відповідальний 

1.  «Про Регіональну програму охорони навколишнього природничого се-

редовища та раціонального використання природних ресурсів на 2013-

2018 роки» (13 сесія 6 скликання 18.12.2012) 

Рішенням 13 сесії 

обласної Ради 6 

скликання від 

18.12.2012 

Перекрестенко Н.В. 

2.  «Обласна програма розвитку інформаційних та інноваційних техноло-

гій в закладах освіти області на 2016-2020 роки». 

Рішенням 4 сесії 

обласної Ради 7 

скликання від 11 

лютого 2016 року 

№47 

Божок І.В.,  

Лебідь І.Н. 

3.  «Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного ви-

ховання дітей та молоді на 2017-2020 роки» 

Рішенням 13 сесії 

обласної Ради 

7 скликання від 

20.12. 2016 № 226 

Перекрестенко Н.В. 

4.  «Обласна комплексна програма підтримки сім’ї, запобігання домаш-

ньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та 

чоловіків на попередження торгівлі людьми на період до 2021 року» 

Рішенням 13 сесії 

обласної Ради 7 

скликання від 

20.12.2016 № 226 

Перекрестенко Н.В. 

5.  «Про Програму розвитку туризму у Вінницькій області на 2017-2020 

роки» 

Рішенням 21 сесії  

обласної Ради 

7 скликання 

від 10.06.2017№ 

380 

Перекрестенко Н.В. 

6.  «Обласна цільова програма роботи з обдарованою молоддю 

на 2018-2022 роки» 

Рішенням 31 сесії 

обласної Ради  

7 скликання від 

26.04.2018 №598  

Малявіна Т.В. 
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7.  «Про Програму підвищення енергоефективності та зменшення спожи-

вання енергоресурсів у Вінницькій області на 2017-2022 роки» 

Рішенням 17 сесії 

обласної Ради  

7 скликання від 

 24.03.2017 №310 

Мазур Н.В. 

 

Рішення міської ради 

 
1.  «Про виконання Програми розвитку освіти міста Вінниці на період 2008-2012 

роки та затвердження Програми розвитку освіти на період 2013-2020 років» від 

26.12.0212 р. № 1089 

Щорічно 
Божок І.В., 

Мазур Н.В. 

2.   «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2014 р. №1949 «Про вико-

нання Програми «Вінниця – місто, дружнє до дітей» у 2014 році та затвердження 

Програми «Вінниця – місто, дружнє до дітей» на період 2015-2020 роки» від 

26.04.2019 р. № 1719 

Щорічно 

Перекрестенко  Н.В. 

3.  Про внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2018 року  

№ 1437 «Про  затвердження Плану дій та Плану моніторингу й оцінки реалізації 

ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» у місті Вінниця на 2018-2020 

роки від 26.04.2019 р. №1720 

Щорічно 

Перекрестенко  Н.В. 

4.  «Про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2017 

рік та затвердження Програми економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 

2018 рік» від 22.12.2017 № 968 

Щорічно 

Божок І.В., 

Мазур Н.В., 

Гарник Л.П. 

Рішення виконавчого комітету міської ради 

 

1.   «Про закріплення територій обслуговування за закладами загальної 

середньої освіти» від 21.03.2019 р. № 740 
Протягом року Любчак І.О. 

2.   «Про забезпечення належних умов, побутового та медичного обслу-

говування дітей в дошкільних навчальних закладах м. Вінниці.» від 

03.11.2011 №2604   

12.01. Гарник Л.П. 

3.  від 25.06.2007 р. №1393 «Про хід виконання рішення виконавчого ко-

мітету  від 22.06.2006 р. № 1417 «Про взаємодію органів внутрішніх 

справ та виконавчих органів міської ради щодо виконання Закону Ук-

раїни «Про попередження насильства в сім’ї», профілактики правопо-

рушень серед неповнолітніх, запобігання дитячій бездоглядності» 

Протягом року Грішина М.С. 
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Додаток 2 

до плану роботи Департаменту 

освіти Вінницької міської ради 

на 2020 рік 

ТЕМАТИКА 

 нарад завідуючих закладами дошкільної освіти 

на 2020 рік  

 

№ 

п/п 
Місяць Назва питання Виконавець 

1.  Січень 1. Про організацію діяльності закладів дошкільної освіти Вінницької місь-

кої об’єднаної територіальної громади в ІІ півріччі 2019-2020 навчаль-

ного року 

2. Про стан травматизму дітей та працівників закладів дошкільної освіти 

 

3. Про дотримання вимог безпечності харчування дітей  у закладах дошкі-

льної освіти 

Яценко О.В. 

Гарник Л.П. 

 

Рудик Л.Т. 

Щеголева Т.А. 

Гарник Л.П. 

2.  Лютий 1. Про підсумки проведення міського фестивалю «Best cook fest  - корисно 

та смачно для дошкільнят» 

2. Про безпечне освітнє середовище в закладах дошкільної освіти  

Гарник Л.П. 

 

Щеголева Т.А. 

3.  Березень 1. Про підсумки проведення моніторингу стану дотримання вимог безпеч-

ності харчування дітей  у закладах дошкільної освіти 

2. Про підсумки проведення інформаційного марафону «Здоров’я як стиль 

життя» в закладах дошкільної освіти  

3. Про проведення конкурсу «Колискова пісня» 

4. Про координацію ходу атестації педпрацівників 

Гарник Л.П. 

 

Щеголева Т.А. 

 

Гарник Л.П. 

Сокиринська Н.Д. 
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№ 

п/п 
Місяць Назва питання Виконавець 

4.  Квітень 1.  Дотримання законодавства з питань обліку основних засобів та інших то-

варно-матеріальних цінностей, облік господарської діяльності в закладах 

дошкільної освіти   

2.  Про проведення чемпіонатів з різних видів спорту в рамках «Стартів на-

дій» серед вихованців закладів дошкільної освіти 

3.  Про підсумки проведення міського конкурсу «Колискова пісня» серед 

закладів дошкільної освіти 

Мазур Н.В. 

 

 

Гарник Л.П. 

 

Гарник Л.П. 

 

5.  Травень 1. Про проведення конкурсу освітніх проектів у дошкільній освіті міста 

2. Підготовка до Дня захисту дітей та проведення фестивалю дитячої твор-

чості «Чарівна квітка» 

3. Основні вимоги до організації роботи з охорони праці та безпеки життє-

діяльності  у закладах дошкільної освіти 

Гарник Л.П. 

Гарник Л.П. 

 

Щеголева Т.А. 

6.  Червень 1. Про дотримання санепідрежиму в закладах дошкільної освіти. Профіла-

ктика гострих шлунково-кишкових захворювань та попередження отру-

єння дітей рослинами і грибами 

2. Про підсумки проведення чемпіонату в рамках «Стартів надій» серед ви-

хованців закладів дошкільної освіти 

3. Про організацію роботи чергових закладів дошкільної освіти в оздоров-

чий період 

4. Збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей шля-

хом використання нетрадиційних форм, методів, засобів фізичного вихо-

вання 

5. Про організацію роботи з пожежної безпеки в закладах дошкільної 

освіти 

Представник Держпрод-

споживслужби 

 

Гарник Л.П. 

 

Гарник Л.П. 

 

Бондарчук Л.В. 

 

 

Рудик Л.Т. 

7.  Липень 1. Про проведення роботи з дітьми щодо дотримання правил дорожнього 

руху 

2. Проведення екскурсій та походів за межі закладу дошкільної освіти (ор-

ганізація та правила безпеки) 

Рудик Л.Т. 

 

Щеголева Т.А. 



62 

 

№ 

п/п 
Місяць Назва питання Виконавець 

8.  Серпень 1. Про підготовку та проведення серпневої конференції педагогічних пра-

цівників та міських методичних об’єднань 

2. Про підготовку закладів дошкільної освіти до  нового навчального року 

та до роботи в зимовий період 

3. Про підготовку до проведення «Дня дошкілля»  

4. Підсумки моніторингу ходу літнього оздоровлення в закладах дошкіль-

ної освіти  міста 

5. Про співпрацю дитячого садка з сім’єю 

Гарник Л.П. 

 

Щеголева Т.А. 

 

Гарник Л.П. 

Гарник Л.П. 

 

Щеголева Т.А. 

9. Вересень 1. Організація заготівлі свіжих овочів та солінь в закладах дошкільної 

освіти міста 

2. Про виконання Правил внутрішнього розпорядку працівниками закладів 

дошкільної освіти 

3. Компетентності педагогів ХХІ століття для забезпечення якості освіти 

4. Про проведення конкурсу «Вихователь року – 2020» 

Гарник Л.П. 

 

Гарник Л.П. 

 

Щеголева Т.А. 

Сокиринська Н.Д. 

10. Жовтень 1. Особливості розслідування нещасних випадків з вихованцями та праців-

никами закладів дошкільної освіти 

2. Про стан роботи закладів дошкільної освіти з питань соціального захи-

сту дітей 

Рудик Л.Т. 

 

Щеголева Т.А. 

11. 

 

 

Листопад 

 

1. Про підсумки моніторингу стану організації харчування дітей в закладах 

дошкільної освіти  

2. Про підсумки  моніторингу дотримання вимог щодо порядку прийому 

дітей до ЗДО 

Гарник Л.П. 

 

Щеголева Т.А.  
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12. Грудень 1. Про  підсумки конкурсу освітніх проектів  

2. Про підсумки моніторингу стану управлінської діяльності  

3. Про підсумки  конкурсу «Вихователь року - 2020» 

4. Про підготовку статистичної звітності (Ф-85 К) 

 

5. Про організацію та проведення  новорічно-різдвяної акції «Зимова феє-

рія»  

 

Гарник Л.П. 

Гарник Л.П. 

Сокиринська Н.Д.   

Гарник Л.П. 

Щеголева Т.А. 

Бондарчук Л.В.  

 

 

 
 

 

Додаток 3 

до плану роботи Департаменту 

освіти Вінницької міської ради 

на 2020 рік 

 

Т Е М А Т И К А 

нарад директорів закладів загальної середньої та позашкільної освіти на 2020 рік 
 
 

№ 

п/п 
Місяць Назва питання Виконавець 

1.  Січень 1. Про організацію діяльності закладів освіти міста, здійснення контролю за їх 

роботою в ІІ півріччі 2019-2020 навчального року 

2. Про виконання заходів для покращення результатів ЗНО випускниками закла-

дів освіти 

3. Про реєстрацію випускників 11-х класів на зовнішнє незалежне оцінювання у 

2020 році 

Яценко О.В. 

 

Лебідь І.Н. 

Лебідь І.Н. 

 

Любчак І.О. 

Малявіна Т.В. 
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4. Про організацію інклюзивного навчання в закладах дошкільної, загальної се-

редньої освіти. 

5. Про проведення олімпіади геометричної творчості імені В. А. Ясінського 

6. Про стан організації харчування учнів у закладах загальної середньої освіти 

Рудик Л.Т. 

2.  Лютий 1. Про порядок закінчення 2019-2020 н. р. Про зміни в законодавстві про освіту. 

2. Про підготовку та порядок проведення державної підсумкової атестації випу-

скників 

3. Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання випускників 

11-х класів у березні 2019 року  

4. Про прибирання території закладу та прилеглої території 

5. Про температурний режим в ЗНЗ та відвідування учнів 

Яценко О.В. 

Яценко О.В. 

Лебідь І.Н. 

 

Яценко О.В. 

Яценко О.В. 

3.  Березень 1. Про здійснення оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти 

2. Про охоплення дітей і підлітків шкільного віку навчанням 

3. Про активізацію роботи практичних психологів та соціальних педагогів з пи-

тання психічного здоров’я дітей 

4. Про завершення атестації педагогічних працівників 

5. Організаційні та практичні заходи щодо забезпечення протипожежного захи-

сту в закладах  освіти  

6. Про стан попередження травматизму та страхування учнів в закладах освіти  

Божок І.В. 

Любчак І.О. 

 

Воловодівська Ж.О. 

Божок І.В. 

Рудик Л.Т. 

 

Рудик Л.Т. 

4.  Квітень  1. Про проведення моніторингу якості знань учнів 8-х та 10-х класів   закладів 

загальної середньої освіти міста з української мови, математики, історії Укра-

їни  

2. Про хід виконання плану проведення загальноміських методичних заходів  

3. Про оформлення та видачу документів про освіту 

4. Організація прийому учнів до 1 класу  

5. Про нагородження стипендіатів міської ради у ІІ семестрі 2019-2020 навчаль-

ного року  

6. Про нагородження грошовими преміями міської ради обдарованих учнів, пе-

дагогів, керівників закладів освіти міста  

Яценко О.В. 

Божок І.В. 

Лебідь І.Н. 

Москальчук Н.І. 

Діденко Л.М. 

Діденко Л.М. 

Перекрестенко Н.В.  

 

Лебідь І.Н. 
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7. Про підготовку енергетичного господарства ЗЗСО до роботи в осінньо-зимо-

вий період 

Мельник А. В. 

 

5.  Травень 1. Про порядок закінчення навчального року 

2. Про вручення випускникам документів про освіту та  проведення випускних 

вечорів 

3. Про підготовку та проведення державної підсумкової атестації 

4. Про підготовку і проведення загальноміського свята «Талант – 2020». 

 

5. Про організацію відпочинку дітей в пришкільних таборах з денним перебу-

ванням дітей влітку 2020 року 

6. Про підготовку ЗЗСО до роботи в новому 2020-2021 навчальному році 

Яценко О.В. 

Яценко О.В. 

 

Божок І.В. 

Лебідь І.Н. 

Перекрестенко Н.В. 

Перекрестенко Н.В. 

 

Рудик Л.Т.  

6.  Червень 1. Про видачу документів про освіту випускникам 2020-2021 навчального року 

2. Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2020 року 

3. Про стан методичної роботи в закладах загальної середньої освіти 

Діденко Л.М. 

Перекрестенко Н.В. 

Москальчук Н.І. 

7.  Серпень 1. Про організований початок нового 2020-2021 навчального року 

2. Про участь у заходах до 29 річниці Незалежності України 

3. Про підготовку до проведення Дня Знань 

4. Про підготовку та проведення серпневої конференції педагогічних працівни-

ків Вінницької міської ОТГ 

5. Про мережу класів та контингентів учнів на 2020-2021 навчальний рік 

6. Про підготовку матеріально-технічної бази  до роботи в новому навчальному 

році 

Яценко О.В. 

Яценко О.В. 

Яценко О.В. 

Яценко О.В. 

 

Лебідь І.Н. 

Рудик Л.Т.  

8.  Вересень 1. Про підготовку до проведення Дня міста 

2. Про підготовку до відзначення Дня працівників освіти 

3. Про подальше навчання та працевлаштування випускників 9-х та 11-х класів 

освіти  

4. Про підготовку до проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських пред-

метних олімпіад у 2020-2021 навчальному році 

Яценко О.В. 

Яценко О.В. 

Любчак І.О. 

 

Лебідь І.Н. 

Лебідь І.Н. 
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5. Про підготовку статистичної звітності  

6. Про проходження медичних оглядів учнів  ЗЗСО 

7. Про організацію харчування учнів в ЗЗСО  

Рудик Л.Т. 

Рудик Л.Т. 

9.  Жовтень 1. Про підсумки проведення ЗНО в 2020 році 

2. Про стан фінансово-господарської діяльності в закладах освіти  

3. Про визначення стипендіатів Вінницької міської ради у І семестрі 2020-2021 

навчального року 

4. Про підготовку до роботи  закладів  освіти в осінньо-зимовий період 

Божок І.В. 

Мазур Н.В. 

Перекрестенко Н.В. 

 

Рудик Л.Т.  

10.  Листопад 1. Про виконавську дисципліну 

2. Про проведення ІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з ба-

зових дисциплін у 2020-2021 навчальному році та підготовку переможців до 

участі в ІІІ етапі 

3. Про забезпечення підручниками учнів  закладів загальної середньої освіти 

Яценко О.В. 

Лебідь І.Н. 

 

 

Москальчук Н.І. 

 

11.  Грудень 1. Про підготовку та проведення новорічно-різдвяних свят 

2. Про стан методичної роботи в закладах загальної середньої освіти  

3. Про стан  організації індивідуального навчання в закладах загальної серед-

ньої освіти 

4. Про закінчення І семестру 2020-2021 навчального року 

5. Про підготовку річної статистичної звітності з травматизму серед учнів ЗЗСО 

6. Про виконання плану роботи Департаменту освіти за 2020 рік 

Перекрестенко Н.В. 

Москальчук Н.І. 

Діденко Л.М. 

 

Божок І.В. 

Рудик Л.Т. 

Божок І.В. 

 


