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І. В с т у п
План роботи департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації на 2015 рік
розроблено з урахуванням Положення про департамент, завдань, покладених на нього, та пропозицій, внесених усіма
структурними підрозділами департаменту та структур при департаменті, з урахуванням перспективних завдань –
забезпечення реалізації на території області державної політики у сфері освіти і науки, науково-технічної, інноваційної
діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності, а також завдань, які передбачені Концепцією
розвитку освіти України на період 2015-2025 років.
План визначає основні організаційні заходи щодо реалізації положень Конституції України, указів Президента
України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації,
рішень сесій обласної ради, нормативних та розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України, власних
рішень департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
Особливі зусилля будуть направлені на виконання Законів України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”,
„Про загальну середню освіту”, „Про професійно-технічну освіту”, „Про вищу освіту”, „Про позашкільну освіту”, „Про
охорону дитинства”, „Про молодіжні та дитячі громадські організації”, „Про оздоровлення та відпочинок дітей”, „Про
додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики”, державних національних та регіональних програм у
галузі освіти та науки.
Заплановані заходи будуть спрямовані на реалізацію основної мети – забезпечення рівних прав громадян на
освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших
працівників закладів та установ освіти і науки. Департамент освіти і науки облдержадміністрації реалізовуватиме
виконання плану через системний аналіз та вивчення стану справ на місцях, надання науково-методичної, практичної
допомоги, безпосередній оперативний вплив на ситуацію із урахуванням національно-культурних, соціальноекономічних, демографічних та інших особливостей регіону.
Основним напрямом у роботі галузі залишається контроль за виконанням законодавчих та нормативних
документів, розпоряджень голови облдержадміністрації, наказів департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
План роботи на 2015 рік є базовим, корекція його завдань і змісту здійснюватиметься через щомісячне,
щотижневе планування та аналіз його виконання.
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ІІ. Аналіз роботи департаменту освіти і науки, молоді та спорту
Закарпатської обласної державної адміністрації за 2014 рік
та завдання департаменту освіти і науки
Закарпатської обласної державної адміністрації на 2015 рік
Виконання основних розділів плану роботи департаменту у 2014 році сприяло створенню умов для рівного
доступу та надання якісних освітніх послуг дітям незалежно від віку, національності та місця їх проживання. З цією
метою функціонує мережа навчальних закладів, що в основному приведена у відповідність до національного складу
населення, змін демографічної ситуації та соціально-економічного розвитку області.
Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації у своїй діяльності керувався Конституцією
України, Законами України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про позашкільну
освіту”, „Про професійно-технічну освіту”, „Про вищу освіту”, Указами Президента України, Програмою діяльності
Кабінету Міністрів України та іншими соціальними ініціативами Президента та Кабінету Міністрів України.
Упродовж року департамент та усі його структурні підрозділи створювали в межах своїх повноважень умови
для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку,
студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки, молоді та спорту.
2014 рік видався непростим через соціально-економічну та політичну ситуацію, що склалася в державі. Однак
освітяни багатонаціонального Закарпаття під мирним небом та з новими здобутками завершили його, подолавши певні
труднощі, вирішивши назрілі проблеми, піднявшись ще на один щабель у розвитку освітньої галузі краю.
Упродовж року мету, стратегічні напрями та основні завдання, на виконання яких була спрямована реалізація
державної політики у сфері освіти, було визначено Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до
2021 року, затвердженої Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013.
Загалом Національною стратегією передбачено здійснення кардинальних змін, пов’язаних із підвищенням
якості і конкурентоспроможності освіти в нових економічних і соціокультурних умовах, прискоренням інтеграції
України у міжнародний освітній простір. В області відповідно до цього здійснювалися планомірні та виважені кроки на
її реалізацію. Вони передбачали виконання як державних, так і регіональних програм, спрямованих на роботу з
обдарованою молоддю, інформатизацію та комп'ютеризацію дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних і
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вищих навчальних закладів, забезпечення таких закладів сучасними технічними засобами навчання з природничоматематичних та технологічних дисциплін, упровадження інформаційних і комунікаційних технологій тощо.
З метою створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку, виявлення і
підтримки талановитих та обдарованих дітей, організації змістовного дозвілля, удосконалення виховної роботи та
розбудови системи позашкільної освіти майже усі заплановані заходи проведено на належному організаційному рівні.
Стрижневим завданням галузі було забезпечення реальних результатів щодо зростання якості освіти в області.
На виконання зазначеного у галузі дошкільної освіти вдалось суттєво удосконалити мережу дошкільних
навчальних закладів. За станом на 30 грудня 2014 року в області функціонує 570 дошкільних навчальних закладів (проти
557 у 2013 році), відсоток охоплення дітей дошкільною освітою усіма формами становить 93% (проти 83% у 2013 році),
дітей п’ятирічного віку – 100%. Нині у зазначених закладах виховується понад 49 тисяч дітей.
Зазначені показники вдалось покращити за рахунок завершення будівництва дошкільних навчальних закладів,
відновлення функціонування груп після капітального ремонту із відкриттям додаткових груп у діючих ДНЗ, завершення
реконструкції груп у дошкільних навчальних закладах, що не функціонували за призначенням, реорганізації
загальноосвітніх навчальних закладів з метою створення навчально-виховних комплексів (НВК).
Крім наведеного, з метою додаткового охоплення дошкільною освітою відкрито біля 150 груп із
короткотривалим терміном перебування, у яких здобувають дошкільну освіту майже 3 000 дітей. Охоплено соціальнопедагогічним патронатом 1501 дитину, яка з різних причин не може відвідувати дошкільні навчальні заклади.
Зі свого боку департамент для підтримки іміджу дошкільної освіти з 2009 року проводить обласний конкурс
„Кращий дошкільний навчальний заклад”. У 2015 році його плануємо провести четвертий раз. Переможців щорічно
відзначаємо цінними призами (мультимедійними комплексами).
Із метою активізації творчого потенціалу, виявлення і розвитку талановитих дітей дошкільного віку в
області 31 березня 2014 року підведено підсумки обласного етапу Всеукраїнського фестивалю дитячого театрального
мистецтва. Переможцями стали 3 дошкільні навчальні заклади: с. Червеньова Зняцівської сільської ради
Мукачівського району; Голубинський дошкільний навчальний заклад Голубинської сільської ради
Свалявського району; Великодобронський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Великодобронської сільської
ради Ужгородського району.
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У січні-квітні 2014 року відповідно до Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан
фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти, наказу Міністерства освіти і науки України від 20.12.2013
№ 1807 „Про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в дошкільних
навчальних закладах” та з метою підвищення якості навчально-виховного процесу, стимулювання педагогічних
колективів до творчої роботи з фізичного виховання, популяризації здорового способу життя серед дітей дошкільних
навчальних закладів, поширення та впровадження кращого педагогічного досвіду роботи з фізичного виховання в
навчальних закладах в області проведено І і ІІ етапи Всеукраїнського огляду-конкурсу, визначено переможців за
номінаціями.
Більшістю дошкільних навчальних закладах створюються належні умови для повноцінного і гармонійного
розвитку дітей, ураховуються їхні можливості, розвиваються їхні нахили та уподобання. Більше того, з метою
забезпечення права дитини на здобуття дошкільної освіти, спрощення процедури вступу у дошкільний навчальний
заклад, а також вільного доступу батьків до інформації про облік зареєстрованих дітей з 01.07.2013 в області
впроваджується інформаційно-освітній проект „Електронний дошкільний навчальний заклад” шляхом функціонування
уніфікованої електронної реєстрації дітей з використанням мережі Інтернет на порталі zakosvita.com.ua. На жаль, на
сьогодні ми констатуємо, що суттєвих змін у роботі дошкільних навчальних закладів така процедура влаштування
в садочок не принесла. Частина керівників і далі веде окремі списки прийому дітей, забуваючи внести їх до
електронного реєстру або ж залишаючи у ньому тих, кого вже зараховано до відповідної вікової групи. Отже, очікуване,
у першу чергу для батьків, полегшення не настало, як і прозорості щодо організації навчально-виховного процесу у
дошкільному закладі.
Наявність вищезазначеної проблеми так чи інакше пов’язана з наступним питанням, що також упродовж року
залишилося невирішеним, – стовідсоткове підключення дошкільних навчальних закладів до мережі Інтернет та
організація роботи веб-сайтів: постійне оновлення змісту інформації та належний батьківський всеобуч.
Забезпеченню системного підвищення якості дошкільної освіти на інноваційній основі, сучасному
методичному супроводу навчально-виховного процесу приділялася належна увага департаменту освіти і науки, молоді
та спорту облдержадміністрації у 2014 році. Так, у цьому напрямку розглянуто на розширеному засіданні колегії
питання „Про роботу органів управління освітою щодо створення сприятливих умов для розширення мережі
дошкільних навчальних закладів з метою належного охоплення такими закладами дітей відповідного віку” (18.12.2014).
На виконання доручення Президента України від 27 березня 2013 року № 1-1/711, відповідного розпорядження
голови обласної державної адміністрації 04.04.2013 № 114 щодо розширення мережі дошкільних навчальних закладів та
відкриття додаткових груп у ДНЗ та НВК для забезпечення охоплення такими закладами не менше 85 відсотків
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дітей відповідного віку та 100 відсотків дітей 5-річного віку упродовж 2014 року додатково охоплено дошкільною
освітою майже 4 тис. дітей.
У галузі загальної середньої освіти з метою створення оптимальних умов для здобуття якісної освіти за
станом на 30 грудня 2014 року в області функціонують 670 загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі:
56 навчально-виховних комплексів, з яких 35 НВК І ступеня, 14 НВК І – ІІ ступенів, 7 НВК І – ІІІ ступенів; ЗОШ І
ступеня – 102, ЗОШ І – ІІ ступенів – 207, ЗОШ І – ІІІ – 265, у тому числі вечірніх шкіл – дві, ЗОШ ІІ – ІІІ ступенів – три,
гімназій – 13, вісім ліцеїв, у тому числі п’ять приватних, та вісім спеціальних шкіл-інтернатів, у тому
числі навчально-реабілітаційний центр.
Реалізуючи вимоги у галузі освіти різних етнічних груп, збереження їх культурних особливостей, освітні
послуги надають 118 (17,8 %) загальноосвітніх навчальних закладів, де 19 664 учні здобувають освіту мовами
національних меншин, у тому числі 68 (10 %) – з угорською, 12 (1,8%) – з румунською, 3 – українською та російською
мовами навчання (Мукачівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 1 ім. О. С. Пушкіна Мукачівської міської ради,
Солотвинська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №1 Тячівського району, Тячівська загальноосвітня школа І–ІІІ
ступенів №2 Тячівської міської ради Тячівського району); один (0,15 %,) – з російською мовою навчання (Ужгородська
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням англійської мови Ужгородської міської ради); один –
українською та словацькою мовами навчання (спеціалізована загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 4 із поглибленим
вивченням словацької мови Ужгородської міської ради); один – українською, російською та румунською
(Нижньоапшанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Тячівського району). У 30 (5,8 %) загальноосвітніх навчальних
закладах навчання ведеться двома і більше мовами.
Для забезпечення надання якісної освіти актуальним залишається вжиття заходів щодо оптимізації мережі
загальноосвітніх навчальних закладів із малою чисельністю. На сьогодні в області функціонують 17 закладів І ступеня із
наповнюваністю учнів до 10 осіб, 9 закладів І – ІІ ступенів із наповнюваністю учнів 40 і менше та три заклади
І – ІІІ ступенів із наповнюваністю учнів 100 і менше.
Забезпеченню системного підвищення якості освіти на інноваційній основі, сучасному науково-методичному
супроводу навчально-виховного процесу приділялася головна увага департаменту освіти і науки, молоді та спорту
облдержадміністрації у 2014 році. Так, у напрямку загальної середньої освіти проведено вивчення і розглянуто на
розширених засіданнях колегій питання щодо стану функціонування освітньої галузі та надання якісних освітніх послуг
з української мови, математики та історії України загальноосвітніми навчальними закладами Ужгородського району
(27.03.2014), про виконання Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах м.Ужгорода (27.03.2014),
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а також хід виконання рішення засідання розширеної колегії департаменту щодо викладання іноземних мов у
загальноосвітніх навчальних закладах області (20.06.2014).
У непростих соціально-економічних умовах, режимі жорсткої економії доводилося забезпечувати навчальновиховний процес у 2014 році. Зі свого боку освітяни Закарпаття для виконання свого основного завдання – забезпечення
доступності та якості освіти – ще більш виважено і конструктивно підходили до ефективного використання матеріальнотехнічних, кадрових, фінансових, управлінських ресурсів. У результаті програмно-цільового підходу до фінансування
освітньої галузі області у 2014 році вдалося досягти певних позитивних зрушень.
Відповідно до обласної Програми підвищення якості природничо-математичної освіти на період до 2016 року
за рахунок коштів обласного бюджету оснащено навчальні заклади області (сучасним обладнанням з мультимедійним
лабораторно-практичним обладнанням) навчальними кабінетами, а саме: чотири комплекти кабінету фізики, 10
комплектів кабінету біології, чотири комплекти кабінету хімії та 19 – кабінетів математики на суму 6,3 млн гривень.
Для навчальних закладів області придбано також 50 комплектів спортивного обладнання на 975,6 тис. гривень.
У 2014 році забезпечено ще 17 шкіл навчальними комп’ютерними комплексами та 6 дошкільних
закладів області – переможців конкурсу за 2013 рік „Кращий дошкільний навчальний заклад” інтерактивними
комплексами. На цю мету з обласного бюджету спрямовано 1449,3 тис.грн.
Крім цього, придбано 300 комплектів парт (по 15 парт у одному комплекті) для першокласників на
суму майже 3,0 млн грн та спортивне обладнання для шкіл на суму 1,4 млн гривень.
Разом з тим, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України 01.03.2014. № 156-р „Про заходи
щодо збалансування місцевих бюджетів у 2014 році в процесі їх виконання”, постанови Кабінету Міністрів України
01.03.2014 № 65 „Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету” прийнято розпорядження голови
Закарпатської облдержадміністрації 25.03.2014 № 64 „Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2014 році у
процесі їх виконання”. Зокрема затвердженими розпорядженням заходами з економного і раціонального використання
коштів місцевих бюджетів області передбачено обмеження використання коштів загального фонду відповідного
бюджету не менше як на 50 відсотків запланованих обсягів за незахищеними статтями видатків. Відповідно до
зазначених заходів департаментом забезпечено економію бюджетних коштів у сумі 39,3 млн.грн.
Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2014 № 71 „Деякі питання оптимізації державних
цільових програм і національних проектів, економії бюджетних коштів та визнання такими, що втратили чинність,
деяких актів Кабінету Міністрів України” достроково зупинено дію окремих програм, що стосувалися зміцнення
матеріально-технічної бази навчальних закладів, покращення умов навчання та виховання, упровадження у навчально9

виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій, заходів пожежної безпеки, підвищення рівня безпеки
дорожнього руху тощо.
Для формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для виявлення
обдарованої молоді, надання їй підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації, заохочення її до постійного
інтелектуального, культурного і духовного самовдосконалення в області налагоджено систему роботи щодо
впровадження діагностичної методики, спрямованої на виявлення обдарованої молоді за віковими категоріями.
Здійснюється поетапне виявлення обдарованих дітей різних категорій із подальшим їх залученням до участі в роботі
шкільних, міжшкільних факультативів, гуртків, індивідуальних занять, секцій Малої академії наук. Забезпечується
психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей.
З метою матеріального заохочення та підтримки обдарованих учнів, піднесення престижу освіти області
Програмою розвитку освіти Закарпаття передбачено грошові премії та стипендії облдержадміністрації і обласної ради
переможцям ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та переможцям малої академії наук.
Відповідно до розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації розмір стипендії
переможцям ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад упродовж останніх трьох років не зменшувався і
становив: за І місце – 4,0 тис. грн, за ІІ місце – 3,0 тис. грн, за ІІІ місце – 2,0 тис. грн, без урахування утримання
прибуткового податку. Якщо учень вивчав програму навчального предмета самостійно, поза навчальним закладом,
і став переможцем ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, то він додатково отримував стипендію за І місце
– 8,0 тис. грн, за ІІ місце – 6,0 тис. грн, за ІІІ місце – 4,0 тис. грн, без врахування утримання прибуткового податку.
Збільшено й грошові премії вчителям, які підготували призерів, і вони у 2012, 2013 та 2014 роках
становили: за І місце – 8,0 тис. грн, за ІІ місце – 6,0 тис. грн, за ІІІ місце – 4,0 тис. грн, без урахування утримання
прибуткового податку.
У 2013 та 2014 роках на виконання рішення колегії департаменту освіти і науки, молоді та спорту
облдержадміністрації від 20 червня 2013 року аналогічною грошовою винагородою відзначено і переможців ІІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.
Крім цього, в області уже стало доброю традицією щороку вшановувати тих учасників зовнішнього
незалежного оцінювання, які набрали максимальні 200 балів з одного чи декількох предметів. З 2008 року для цих учнів
(усього таких 96) організовуються зустрічі з керівництвом облдержадміністрації та ректорами вищих навчальних
закладів. На цих урочистостях кожному найрозумнішому учневі голова обласної державної адміністрації особисто
вручає вітальний адрес, іменний швейцарський годинник „Romanson” з пам’ятним надписом, набір ручок „Parker”.
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З метою піднесення ролі й авторитету педагога в суспільстві, заохочення педагогічних працівників до
творчої, результативної праці та підвищення престижності вчительської професії, на виконання доручення голови
обласної державної адміністрації від 15 вересня 2008 року № 02-5/107, відповідно до Положення про обласну
педагогічну премію імені Августина Волошина, затвердженого наказом управління освіти і науки облдержадміністрації
від 16 вересня 2008 року № 678, в області і у 2014 році відзначено кращих педагогів області з нагоди Дня працівників
освіти і вручено 21 педагогічному працівнику обласну педагогічну премію Августина Волошина за високі
досягнення у галузі дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти –
грошову премію у розмірі п’яти тисяч гривень кожному.
У галузі позашкільної освіти створено необхідні умови для поліпшення належної реалізації обласної
Програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року, розширення мережі позашкільних навчальних закладів,
гуртків, секцій, творчих об’єднань учнів, створення належних умов для навчання та виховання дітей, поліпшення
соціального захисту вихованців, зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази позашкільних
навчальних закладів, зміцнення їх кадрового забезпечення. Проводиться відповідна робота щодо збереження мережі
позашкільних навчальних закладів, недопущення їх перепрофілювання, реорганізації та ліквідації, для залучення дітей
та учнівської молоді до здобуття позашкільної освіти.
Позашкільна освіта Закарпатської області – це підпорядковані органам управління освітою 33 позашкільні
навчальні заклади, чотири з яких фінансуються з обласного бюджету, та 15 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, одна з
яких фінансується з обласного бюджету. Крім того, в області позашкільну освіту надають 64 заклади системи культури
та 19 дитячо-юнацьких спортивних шкіл системи спорту.
Відповідно до Програми розвитку позашкільних навчальних закладів за рахунок коштів обласного бюджету
комп’ютеризовано усі 33 позашкільні установи, вони оснащені сучасними навчальними комп’ютерними комплексами.
У позашкільній освіті збережено мережу гуртків позашкільних навчальних закладів (нині працює 2 958
гуртків), кількість дітей (46 796), охоплених позашкільною освітою у ПНЗ та ДЮСШ (8932, або 5,8%), охоплених
гуртковою роботою у ЗНЗ (66 531, або 43,3%), охоплених позашкільною освітою у закладах культури (14 320, або 9,3%),
охоплених в ДЮСШ системи спорту (7145, або 4,7%).
На 30 грудня 2014 року відсоток охоплення дітей різними формами позашкільної освіти складає 93,6%.
Вихованці позашкільних навчальних закладів беруть участь в обласних та всеукраїнських масових заходах.
Щороку забезпечується проведення численних обласних, всеукраїнських фестивалів, концертів, конкурсів, зльотів,
інших акцій, якими охоплюється понад 20 тисяч дітей.
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Доброю традицією є щорічне проведення започаткованих в області заходів: Всеукраїнського відкритого
колоквіуму „Космос. Людина. Духовність”, Всеукраїнського відкритого дитячо-юнацького фестивалю естрадної пісні
„Різдвяна зіронька”, Всеукраїнського відкритого дитячо-юнацького фестивалю народного мистецтва „Смарагдові
витоки”, Всеукраїнського відкритого фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької хореографії „ПАДІЮН-ЄВРО-ДАНС”,
Відкритого Чемпіонату Закарпатської області з пішохідного туризму серед юнаків „Євро-Карпати”, Відкритого
Чемпіонату Закарпатської області серед юніорів з пішохідного туризму „Осінні старти” тощо.
Питання позашкільної освіти розглянуто на розширеному засіданні колегії департаменту у частині виконання
рішення колегії департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації від 20.06.2013 „Про роботу
позашкільних навчальних закладів щодо забезпечення якості позашкільної освіти” (18.12.2014).
У галузі професійно-технічної освіти упродовж 2014 року на виконання Програми розвитку професійнотехнічної освіти на 2012 – 2016 роки, затвердженої рішенням обласної ради 30.12.2011 № 394, проведено
оптимізацію мережі закладів системи професійно-технічної освіти, утворено Центри із упровадження інноваційних
виробничих технологій на базі окремих професійно-технічних навчальних закладів, оснащення їх сучасним
обладнанням та технікою, яка була розпочата ще у 2013 році.
Обласним бюджетом на 2014 рік було виділено 8 млн 993 тис. грн на здійснення капітальних та
поточних ремонтів будівель навчальних корпусів і гуртожитків, комунікацій професійно-технічних навчальних
закладів та 1 млн 500 тис. грн – для модернізації матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів
та оснащення сучасним обладнанням, станками, інструментами, технікою тощо.
Так, протягом року проведено капітальні реконструкції навчально-виробничих майстерень професійнотехнічних навчальних закладів та встановлено сучасне обладнання: в Ужгородському центрі професійно-технічної
освіти, Берегівському ліцеї сфери послуг, Свалявському професійному будівельному ліцеї.
Завершуються ремонти сучасних майстерень у Перечинському, Міжгірському, Тячівському ліцеях та ще одна
майстерня у Державному навчальному закладі „Мукачівський центр професійно-технічної освіти”.
Від проведення запропонованих заходів очікуємо зміни щодо оновлення та розширення переліку робітничих
професій, підвищення якості надання професійної освіти, ефективного використання державних коштів на підготовку
кваліфікованих робітників відповідно до потреб регіонального ринку праці.
В області підготовку фахівців із вищою освітою здійснюють 5 вищих навчальних закладів ІІІ – ІV
та 14 – І – ІІ рівнів акредитації, де здобувають вищу освіту 27,5 тис. студентів. Крім того, в області функціонує 20
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відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації, розташованих поза межами
області, де навчається майже 10 тис. студентів, або кожен четвертий студент регіону.
Упродовж 2013 року вдалося забезпечити фінансування наступних програм у галузі вищої освіти: Програму
розвитку регіональної вищої освіти на 2013 – 2017 роки, Програму реалізації державної політики у галузі вищої
освіти, Програму створення наукового парку „Ужгородський національний університет”, Програму підвищення
якості фахової підготовки та кваліфікації фахівців з інформаційної безпеки в Ужгородському національному
університеті на 2012 − 2014 роки.
Іменні стипендії облдержадміністрації та обласної ради щомісяця отримує 41 кращий студент вищих
навчальних закладів області. Відповідно до Програми розвитку регіональної вищої освіти на 2013 – 2017 роки розміри
іменних стипендій було підвищено до 1200 гривень − для студентів ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації та до 850 грн −
для студентів ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації.
У 2013 – 2014 навчальному році пільги з оплати за навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
„молодшого спеціаліста”, „бакалавра”, „спеціаліста” та „магістра” отримав 51 студент, який навчається на контрактній
основі у вищих навчальних закладах області І − ІV рівнів акредитації, на загальну суму 199 391,5 гривень.
З метою підтримки студентського самоврядування при департаменті освіти і науки, молоді та спорту
облдержадміністрації працює студентська рада Закарпатської області.
У галузі молоді та спорту за підсумками діяльності спортивних організацій за 2014 рік в області налічується
чотири спортивні товариства: „Спартак”, „Україна”, „Колос”, „Динамо”, 34 дитячо-юнацькі спортивні школи, у тому
числі три спеціалізовані школи олімпійського резерву, школа вищої спортивної майстерності та обласний центр
олімпійської підготовки із зимових видів спорту.
Усіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи охоплено 109,5 тис. мешканців області, у т.ч. 71,5 тис.
учнівської молоді. Заняттями в ДЮСШ охоплено 16 202 дітей, що становить 10,6% учнівської молоді.
В області створено 158 клубів фізкультурно-оздоровчої і спортивної спрямованості, у тому числі 145 клубів за
місцем проживання.
Кадровий потенціал галузі становлять 1,5 тис. штатних працівників, у тому числі понад тисячу працівників
навчальних закладів, 260 тренерів із видів спорту. Із загальної кількості 87,6% мають вищу спеціальну освіту.
До послуг мешканців області 2109 спортивних споруд, у тому числі 26 стадіонів, 332 спортивні зали, шість
плавальних басейнів та півтори тисячі площинних спортивних споруд.
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Успішно виконуються обласні програми „Розвиток фізичної культури і спорту в області на 2012 – 2016 роки” і
„Спортивний майданчик на 2010 – 2014 роки”.
Розпочалися роботи з реалізації Національного проекту „Олімпійська надія” щодо підготовки до проведення в
Україні зимових Олімпійських ігор 2022 року.
До складу збірних команд України входять 62 представники Закарпатської області, у тому числі чотири
спортсмени є кандидатами на участь у ХХІІ зимових Олімпійських іграх у м. Сочі.
Упродовж 2014 року вдалося реалізувати Регіональну програму впровадження молодіжної, сімейної,
демографічної та гендерної політики на 2011 – 2015 роки, завдяки якій в області за участю громадських організацій
(яких за даними Головного управління юстиції в Закарпатській області нараховується 109) організовано та проведено
спільні заходи.
Належним було фінансування діючих семи програм молодіжних організацій для яких у 2014 році з обласного
бюджету виділялися необхідні кошти з метою проведення запланованих заходів.
Місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування разом із громадськими
організаціями, благодійними фондами здійснено низку організаційних та практичних заходів щодо оздоровлення і
відпочинку дітей у 2014 році.
Таким чином, заслуговує на увагу робота департаменту освіти і науки, молоді та спорту обласної
державної адміністрації в організації:
1. Програмно-цільового підходу до реалізації завдань галузі, виконання 11 регіональних програм.
2. Управлінської діяльності та навчально-методичного супроводу роботи органів управління освітою, молоді та
спорту і навчальних закладів.
3. Виваженого підходу до оптимізації мережі навчальних закладів.
4. Системи роботи з охоплення навчанням представників національних меншин.
5. Питань інтеграції дітей з особливими освітніми потребами у соціум та забезпечення їм рівного доступу
до якісної освіти.
6. Комп’ютеризації навчально-виховного процесу; підвищенні якості природничо-математичної освіти шляхом
придбання сучасних навчальних кабінетів фізики, хімії, біології та математики.
7. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій.
8. Системного підходу до контролю за якістю надання освітніх послуг (проведення моніторингів, тематичних та
комплексних вивчень, розгляд на засіданнях колегій тощо).
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9. Відзначення та підтримки обдарованих учнів – переможців ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових
дисциплін, учителів, які підготували призерів олімпіад, та переможців ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України – грошовими преміями.
10. Проведення з 2008 року свята з відзначення учнів області, які за результатами зовнішнього незалежного оцінювання
отримали 200 балів з одного чи декількох предметів. Перші особи краю їм вручають пам’ятні адреси, цінні
подарунки – годинник „Romanson” та ручку „Parker”, батькам – подяки, керівникам загальноосвітніх шкіл І – ІІІ
ступенів – Почесні грамоти.
11. Проведення конкурсу „Кращий дошкільний навчальний заклад” – з метою привернення уваги райдержадміністрацій,
місцевих рад, територіальних громад до проблем дошкільної освіти.
12. Відзначення щороку з нагоди Дня працівників освіти обласною педагогічною премією імені Августина Волошина
21 педагогічного працівника грошовою винагородою у сумі 5 тисяч гривень кожному за високі досягнення у галузі
дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти.
13. Проведення щорічних обласних фестивалів-конкурсів та виставок дитячої творчості.
14. Проведення започаткованих в області заходів всеукраїнського рівня: Всеукраїнського відкритого колоквіуму
„Космос. Людина. Духовність”, Всеукраїнського відкритого дитячо-юнацького фестивалю естрадної пісні „Різдвяна
зіронька”, Всеукраїнського відкритого дитячо-юнацького фестивалю народного мистецтва „Смарагдові витоки”,
Всеукраїнського відкритого фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької хореографії „ПАДІЮН-ЄВРО-ДАНС”,
Відкритого Чемпіонату Закарпатської області з пішохідного туризму серед юнаків „Євро-Карпати”, Відкритого
Чемпіонату Закарпатської області серед юніорів з пішохідного туризму „Осінні старти” тощо.
15. Упровадження здоров’язбережувальних технологій та модернізація спортивних майданчиків, у тому числі
будівництво та реконструкція.
16. Видання щорічного збірника інформаційно-аналітичних матеріалів, що презентує розвиток освітньої галузі,
визначає її пріоритетні напрямки та шляхи впровадження і поширення педагогічних ідей в галузі дошкільної,
загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти.
17. Висвітлення діяльності департаменту у засобах масової інформації та на власній веб-сторінці.
Разом з тим, працівники департаменту освіти і науки облдержадміністрації та його структурних
підрозділів ставлять перед собою на 2015 рік наступні завдання.
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Основні завдання галузі:
– продовжити курс, спрямований на покращення якості надання освітніх послуг, подальший розвиток, модернізацію
та активну роботу з виконання Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років;
– створити умови для рівного доступу до освіти (дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійнотехнічної, вищої), надання якісних освітніх послуг у кожному навчальному закладі; забезпечити ефективну роботу з
педагогічними кадрами щодо результативної діяльності кожного навчального закладу;
– забезпечити здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів області;
– забезпечити програмно-цільовий підхід у здійсненні заходів із покращення матеріально-технічної бази навчальних
закладів та спортивних споруд, оснащення їх сучасним обладнанням, інвентарем і меблями (сучасне обладнання,
будівництво, реконструкція, капітальні та поточні ремонти, переведення котелень на альтернативні види палива,
встановлення резервних твердопаливних котлів, упровадження енергозберігаючих програм тощо); прискорення
введення в експлуатацію об'єктів освіти, у тому числі й тих, що перебувають у стадії незавершеного будівництва;
– посилення національно-патріотичного характеру виховання, формування національної свідомості підростаючого
покоління, використовуючи матеріали історії нашої країни, краю, рідного міста (села), державну символіку України,
кращі традиції та звичаї українського народу;
– удосконалення мережі навчальних закладів відповідно до потреб та демографічної ситуації у кожному районі,
місті; розширення мережі дошкільних та позашкільних навчальних закладів з метою належного охоплення такою
освітою дітей та учнівської молоді;
– створення у навчальних закладах середовища, що сприяє збереженню здоров’я, розвитку інтелектуальних
здібностей та індивідуальних нахилів дітей та учнівської молоді;
– економія бюджетних коштів та дотримання належної фінансової дисципліни;
– активна життєва позиція кожного педагогічного працівника у становленні та розвитку сучасного освітнього
простору України (участь у громадському обговоренні проекту Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025
років, інших нормативно-правових актів та законодавчих ініціатив Міністерства освіти і науки України).
І. Дошкільна освіта:
− продовжити роботу із реалізації обласної Програми розвитку дошкільної освіти у Закарпатській області на
період до 2017 року, передбачивши її належне фінансування;
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− розширити мережу дошкільних навчальних закладів для забезпечення охоплення такими закладами не
менше 85 відсотків дітей відповідного віку;
− розробити заходи із будівництва та реконструкції, завершення капітальних ремонтів у закладах, що
ремонтуються упродовж декількох років, сприяти відновленню роботи дошкільних навчальних закладів із метою
забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми
дошкільного віку шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності
відповідно до потреб населення;
− визнати пріоритетність дошкільної ланки в єдиній національній системі неперервної освіти, забезпечивши
своєчасне становлення і повноцінний розвиток життєво компетентної творчої особистості з раннього дитинства;
− забезпечити виконання навчально-виховного процесу відповідно до вимог Базового компонента дошкільної
освіти та чинних програм („Впевнений старт”, „Дитина”, „Українське дошкілля”, „Дитина в дошкільні роки”,
„Оберіг”, „Соняшник”, „Я у Світі”, „Стежина” тощо);
− домогтися призначень на посади керівників дошкільних навчальних закладів висококваліфікованих
педагогічних працівників із відповідною вищою освітою.
ІІ. Загальна середня освіта:
− продовжити роботу із реалізації обласної Програми розвитку освіти Закарпаття на 2013 – 2022 роки, Програми
підвищення якості природничо-математичної освіти на період до 2016 року, передбачивши їх належне фінансування;
− оголосити 2014-2015 навчальний рік роком об’єктивного оцінювання знань учнів;
− у рамках заходів з оптимізації продовжити роботу із формування гнучкої мережі загальноосвітніх
навчальних закладів, ураховуючи демографічні, соціально-економічні перспективи розвитку та потреби кожного
окремого району (міста);
− сприяти якісному проведенню зовнішнього незалежного оцінювання випускників шкіл;
− запровадити нову систему аналізу та контролю за якістю надання освітніх послуг через моніторингові
дослідження та вибіркове вивчення надання якісних освітніх послуг із метою визначення рівня навчальних
досягнень учнів з навчальних предметів;
− створити умови для розвитку творчої, інтелектуально й духовно багатої, національно свідомої та фізично
досконалої, компетентної особистості; забезпечити умови для впровадження профільного навчання старшокласників;
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− сприяти підключенню до мережі Інтернет усіх загальноосвітніх навчальних закладів області, у тому числі і
шкільних бібліотек;
− узяти участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах із навчальних предметів, конкурсах-захистах науководослідницьких робіт, турнірах, Інтернет-олімпіадах, конкурсах учнівської творчості тощо;
− вивчити можливості і розробити заходи із переведення шкіл на навчання в одну зміну;
− забезпечити системний психолого-педагогічний та науково-методичний супровід навчально-виховного процесу;
− з метою соціалізації дітей у суспільство розробити заходи із реформування інтернатних навчальних закладів
області, враховуючи наявний контингент (обдаровані діти, діти-сироти, діти з особливими потребами), вивчити
доцільність подальшого функціонування спеціалізованих, спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів та дитячих
будинків;
− створити умови відповідно до потреб для розвитку мережі інклюзивних класів і навчальнореабілітаційних центрів та забезпечення комплексної психолого-педагогічної, медико-соціальної реабілітації дітей із
різними вадами розвитку.
ІІІ. Позашкільна освіта:
− на виконання Закон України „Про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних
відносин” від 28.12.2014 № 79-VІІІ продовжити роботу щодо збереження мережі позашкільних навчальних закладів
відповідно до особистісних потреб у навчанні, вихованні, розвитку та соціалізації засобами позашкільної освіти;
− створити умови для охоплення різними формами позашкільної освіти дітей відповідного шкільного віку
у загальноосвітніх навчальних закладах, мистецьких навчальних закладах та закладах спортивного профілю;
− ужити заходи щодо надання кращим обласним заходам з розвитку дитячої творчості статусу щорічних;
− упроваджувати інноваційні педагогічні технології у навчально-виховний процес, урізноманітнювати напрями
позашкільної освіти, удосконалювати її організаційні форми, методи і засоби, спрямовані на творчий розвиток
особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді;
− забезпечити належну навчально-методичну та матеріально-технічну базу позашкільних навчальних закладів;
− залучати висококваліфікованих педагогічних працівників із відповідною освітою на посади керівників гуртків
позашкільних навчальних закладів.
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ІV. Професійно-технічна освіта:
− продовжити роботу із реалізації обласної Програми розвитку професійно-технічної освіти на 2012 – 2016 роки,
передбачивши її належне фінансування;
− продовжити виконання заходів щодо програми реформування професійно-технічної освіти області;
− модернізувати мережу професійно-технічних навчальних закладів, ураховуючи заходи із оптимізації,
перепрофілювання окремих закладів, оновлення та розширення переліку підготовки робітничих кадрів
відповідно до потреб ринку праці та матеріально-технічного забезпечення; реорганізувати малокомплектні професійнотехнічні навчальні заклади, що мають близьке географічне розташування, та заклади, що здійснюють навчання з
дублюючих професій;
− проводити моніторинг та здійснювати коротко- і довгострокове прогнозування потреб економіки та ринку
праці у кваліфікованих робітничих професіях;
− підвищувати якість підготовки робітничих кадрів, рівень їх працевлаштування;
− удосконалити діяльність професійно-технічних навчальних закладів в умовах децентралізації управління
професійно-технічною освітою;
− забезпечити науково-методичний супровід діяльності професійно-технічних навчальних закладів;
− розробити план поетапного проведення капітальних ремонтів будівель, комунікацій та обладнання навчальних
закладів, ураховуючи створення профільних навчально-практичних центрів;
− забезпечити проведення конкурсів фахової майстерності серед учнів та педпрацівників;
− створити навчально-практичний центр (за галузевим спрямуванням) професійно-технічного навчального закладу;
− забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.
V. Вища освіта:
− здійснювати заходи з оптимізації та розвитку мережі вищих навчальних закладів різних форм власності із
урахуванням потреб регіону у фахівцях із вищою освітою для системи економіки;
− формувати регіональне замовлення на підготовку фахівців із вищою освітою, координувати роботу між
навчальними закладами та підприємствами з укладення договорів про цільову підготовку кадрів;
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− сприяти підтримці регіональної вищої освіти, розробити заходи із усунення причин, які уповільнюють її
адаптацію до соціально орієнтованої ринкової економіки;
− сприяти інтеграції регіональної вищої освіти в європейський та світовий освітній простір зі збереженням і
захистом національних інтересів;
− здійснювати заходи щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, розширювати доступ
громадян до здобуття вищої освіти, підвищувати її якість;
− посилити соціальне партнерство з роботодавцями у сфері формування якісних та конкурентоспроможних
фахівців на ринку праці;
− здійснювати координацію виховної роботи у ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації шляхом проведення міжвузівських
виховних заходів, сприяти розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних закладах;
− забезпечувати проведення моніторингу відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів,
що функціонують на території області;
− розширювати участь вищих навчальних закладів у виконанні міжнародних наукових, науково-технічних
і навчальних програм та проектів.
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ІІІ. О р г а н і з а ц і я р о б о т и
департаменту освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації
Початок робочого дня
Перерва на обід
Завершення робочого дня

900 год
1300 год – 1400 год
1800 год, п’ятниця 1745 год

Прийом
Назва посади

Директор департаменту
освіти і науки
Закарпатської облдержадміністрації

Заступники директора
департаменту освіти і науки
Закарпатської облдержадміністрації

в і д в і д у в а ч і в:
Прізвище керівника

День, час

Мотильчак М.А.

Вівторок
9 год – 1800 год
Виїзний прийом – раз у місяць
п’ятниця 1000 год – 1700год
Середа
00
9 год – 1800 год

Сопкова Г.І.

Тороній В.Е.
Начальники відділів, спеціалісти
департаменту освіти і науки
Закарпатської облдержадміністрації

00

Виїзний прийом – раз у місяць
вівторок 1000 год – 1700год
Четвер
00
9 год – 1800 год
Виїзний прийом – раз у місяць
середа 1000 год – 1700год
Щоденно
9 год – 1700 год
00

21

ІV. Циклограма діяльності департаменту освіти і науки облдержадміністрації
№
з/п

Заходи

Термін

1.

Колегія департаменту
освіти і науки
Закарпатської облдержадміністрації

Раз у квартал – останній четвер
(березень, червень, серпень, грудень)

2.

Засідання регіональної експертної ради

3.

4.

5.
6.

7.

Час

Відповідальні

00

Мотильчак М.А.
Сопкова Г.І.
Тороній В.Е.

Раз у місяць – третій вівторок місяця
(за окремим графіком)

1100

Мотильчак М.А.

Оперативно-розпорядчі наради
з керівним складом департаменту

Щопонеділка

915

Мотильчак М.А.

Інструктивні наради з працівниками
структурних підрозділів департаменту

Щопонеділка

1500

Сопкова Г.І.
Тороній В.Е.

Раз у місяць – останній вівторок місяця

1500

Навчання працівників департаменту
та структурних підрозділів
Дні департаменту освіти і науки
Закарпатської облдержадміністрації
у районах та містах області
Наради начальників
управлінь (відділів) освіти, молоді та спорту
райдержадміністрацій та міськвиконкомів

8.

Наради директорів ПТНЗ

9.

Наради директорів навчальних закладів
обласного підпорядкування

11.

Наради директорів
ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації

11

Раз у місяць – другий вівторок місяця
(за окремим графіком)
Раз у два місяці – перша середа місяця
(лютий, квітень, червень,
серпень, жовтень, грудень)
Раз у два місяці – друга середа місяця
(лютий, квітень, червень,
серпень, жовтень, грудень)
Раз у два місяці – третя середа місяця
(лютий, квітень, червень,
серпень, жовтень, грудень)
Раз у півроку – другий четвер місяця
(лютий, серпень)

1100

Керівники
підрозділів
Мотильчак М.А.
Сопкова Г.І.
Тороній В.Е.
Мотильчак М.А.
Сопкова Г.І.
Тороній В.Е.

1100

Мотильчак М.А.
Тороній В.Е.

1100

Мотильчак М.А.
Сопкова Г.І.

1100

Мотильчак М.А.
Тороній В.Е.
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V. Схема організації роботи з розпорядчими документами та дорученнями
директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації
1. Вхідна документація щоденно реєструється канцелярією та подається директору департаменту для прийняття
управлінського рішення. Виконання і контроль здійснюється відповідно до резолюції директора.
2. Організація підготовки засідання колегії, систематизація та узагальнення розглянутих питань покладається
на секретаря колегії Лукач А.Ю.
3. Підготовку протокольних доручень директора департаменту, що розглядаються на нарадах керівників управлінь і
відділів, контроль за їх виконанням та підготовку інформації про їх реалізацію здійснюють заступники директора
департаменту відповідно до посадових обов’язків.
4. Контроль за виконанням доручень директора департаменту, розглянутих на оперативно-розпорядчих нарадах,
здійснюють заступники директора департаменту відповідно до посадових обов’язків. Про виконання відповідальні
особи доповідають директору департаменту у визначені строки.
5. Поточні питання управлінського та виробничого характеру постійно аналізуються начальниками управлінь, відділів,
пропозиції подаються заступникам директора департаменту для прийняття відповідних рішень.
6. Прийом відвідувачів та виїзні прийоми здійснюються відповідно до Закону України „Про звернення громадян”.
7. Контроль за виконанням рішень Верховної Ради України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів
України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, рішень обласної ради, розпоряджень голови
обласної державної адміністрації, регіональних освітянських програм здійснюється працівниками департаменту
згідно з функціональними обов’язками.
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VІ. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ,
УКАЗІВ І ДОРУЧЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ,
ПОСТАНОВ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ,
РОЗПОРЯДЖЕНЬ ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Зміст заходів
1. Закон України від 23.05.1991 №1060–ХІІ „Про освіту”
Закон України від 13.02.1999 №651–XIV „Про загальну
середню освіту”
Закон
України
від
10.02.1998
№ 103/98–ВР
3.
„Про професійно-технічну освіту”
Закон України від 11.07.2001 № 2628–ІІІ „Про дошкільну
4.
освіту”
Закон України від 22.06.2000 №1841–ІІІ „Про позашкільну
5.
освіту”
Закон України від 01.07.2014 № 2984–ІІІ „Про вищу
6.
освіту”
Закон України від 16.12.1993 № 3732-ХІІ „Про державну
7.
службу”
Закон України від 26.04.2001 № 2403–ІІІ „Про охорону
8.
дитинства”
Закони України від 04.10.1992 № 2694–ХІІ „Про охорону
9.
праці”
Закони України від 19.11.1992 № 2801–XII „Основи
10.
законодавства України про охорону здоров’я”
2.

Строки
виконання
Постійно
Постійно
Постійно
Постійно
Постійно
Постійно
Постійно
Постійно
Постійно
Постійно

Відповідальні за
виконання

Примітка

Працівники
департаменту
Працівники
департаменту
Працівники
департаменту
Працівники
департаменту
Працівники
департаменту
Працівники
департаменту
Працівники
департаменту
Працівники
департаменту
Працівники
департаменту
Працівники
департаменту
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Закон України від 06.07.2010 № 2442–VI „Про внесення
змін до законодавчих актів з питань загальної середньої
11.
та дошкільної освіти щодо організації навчальновиховного процесу”

Постійно

12. Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року

Постійно

Закон України від 06.03.2003 № 602–IV „Про Державний
Гімн України”
Закон
України
від
25.06.1992
№ 2494–ХІІ
14.
„Про національні меншини в Україні”
Закон України від 03.07.2012 № 5029-VI „Про засади
15.
державної мовної політики”
Закон України від 21.06.2001 № 2558–ІІІ „Про соціальну
16.
роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”
Закон України від 24.12.1993 № 3808–ХІІ „Про фізичну
17.
культуру і спорт”
Закон України „Про Загальнодержавну програму
18. „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН
про права дитини” на період до 2016 року”
Кодекс законів про працю України від 10.12.1971
19.
№ 322–VIII
Закон України від 07.04.2011 № 3206–VI „Про засади
20.
запобігання протидії корупції”
Закон України від 13.12.1991 № 1977–ХІІ „Про наукову
21.
та науково-технічну діяльність”
Закон України від 11.07.2001 № 2623–ІІІ „Про пріоритетні
22.
напрямки розвитку науки і техніки”
Закон України від 10 квітня 2014 № 1197–VІІ „Про
23.
здійснення державних закупівель”
24. Закон України від 22.09.2005 № 2899–IV „Про заходи
13.

Постійно
Постійно
Постійно
Постійно
Постійно
Постійно
Постійно
Постійно
Постійно
Постійно
Постійно
Постійно

Працівники
департаменту
Працівники
департаменту
Працівники
департаменту
Працівники
департаменту
Працівники
департаменту
Працівники
департаменту
Працівники
департаменту
Працівники
департаменту
Працівники
департаменту
Працівники
департаменту
Працівники
департаменту
Працівники
департаменту
Працівники
департаменту
Працівники
25

щодо попередження та зменшення вживання тютюнових
виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення”
Закон України від 12.12.1991 № 1972–ХІІ „Про протидію
25. хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ),
та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ”
Закон України „Про внесення змін до бюджетного кодексу
26. України щодо реформи міжбюджетних відносин” від
28.12.2014 № 79-VІІІ
Закон України „Про державний бюджет України на 2015
27.
рік” від 28.12.2014 № 76-VІІІ
Закон
України
від
16.07.1999
№ 996–ХIV
28. „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні”
Закон
України
від
09.07.2003
№ 1058–IV
29. „Про загальнообов’язкове
державне
пенсійне
страхування”
Закон
України
від
18.01.2001
№ 2240–ІІІ
„Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
30. в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності,
витратами, зумовленими похованням” {Із змінами, внесеними
згідно
із
№ 219-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 17, ст.123}

департаменту
Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно
Постійно

Працівники
департаменту
Мотильчак М.А.,
працівники фінансовоекономічного відділу

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Відділ планово-

Законом

Закон
України
від
21.12.2000
№ 2180–ІІІ
„Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
31.
від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності”
Закон
України
від
02.03.2000
№ 1533–ІІІ
32. „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
на випадок безробіття”
33. Закон України від 22.05.2003 № 889–IV „Про податок
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з доходів фізичних осіб”
Закон України від 21.03.1991 № 875–ХІІ „Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні”
Закон
України
від
20.10.2009
№ 1646–VI
35. „Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної
заробітної плати”
Закон
України
від
13.01.2005
№ 2342–IV
„Про забезпечення
організаційно-правових
умов
36.
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування”
Закон України від 16.11.2000 № 2109–ІІІ „Про державну
37. соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітямінвалідам”
Закон
України
від
06.10.2005
№ 2961–IV
38.
„Про реабілітацію інвалідів в Україні”
34.

Закон України „Про внесення змін до Податкового
39. кодексу України та деяких законодавчих актів України
щодо податкової реформи” від 28.12.2014 № 71-VІІІ
Закон
України
від
04.09.2008
№ 375–VI
„Про оздоровлення та відпочинок дітей”
Закон України від 20.11.2003 № 1296–IV „Про захист
41.
суспільної моралі”
Закон
України
від
04.02.1998
№ 74/98–ВР
42.
„Про Національну програму інформатизації”
Закон України від 20.09.2011 № 3739–VІ „Про протидію
43.
торгівлі людьми”
Закон України від 08.09.2011 № 3714–VІ „Про внесення
44.
змін до Закону України „Про наукову і науково-технічну
40.

Постійно

економічної роботи та
бухгалтерського обліку
Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно
Постійно
Постійно
Постійно
Постійно
Постійно
Постійно

Працівники
департаменту
Маюрник В.К.
Стрижак Ф.Ф.
Ремета М.С.
Орос В.М.
Працівники
департаменту
Працівники
департаменту
Працівники
департаменту
Працівники
департаменту
Працівники
департаменту
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діяльність”
Закон України від 08.09.2011 № 3715–VІ „Про пріоритетні
45.
напрями інноваційної діяльності в Україні”
Закон України від 01.07.2010 № 2394–VІ „Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту
46.
житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, а також осіб з їх числа”
Закон України від 09.09.2010 № 2507–VІ „Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо
47.
поміщення
дітей
у
приймальники-розподільники
для дітей”
Закон України від 03.09.2010 № 2556–VІ „Про внесення
змін до Кримінального кодексу України щодо посилення
48. відповідальності за неналежне виконання обов'язків
стосовно охорони життя та здоров'я дітей, а також за
зловживання опікунськими правами”
Закон України від 22.12.2011 № 4213–VІ „Про внесення
49.
змін до деяких законів України щодо прав інвалідів”
Закон України від 12.01.2012 № 4314–VІ „Про внесення
50. змін до деяких законодавчих актів України щодо
посилення захисту майнових прав дітей”
Закон України від 05.02.1993 № 2998-XII „Про сприяння
51.
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”
Закон України від 01.12.1998 № 281-XIV „Про
52.
молодіжні та дитячі громадські організації”
Закон України від 21.06.2001 № 2558-III „Про соціальну
53.
роботу з дітьми та молоддю”
Закон України від 13 травня 2014 року № 1261-VІІ „Про
54. внесення змін до деяких законодавчих актів України у
сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно
Постійно
Постійно
Постійно

Працівники
департаменту
Працівники
департаменту
Працівники
департаменту
Працівники
департаменту
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виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським
Союзом візового режиму для України”
Закон України від 29.03.2001 №221/2001 „Про додаткові
55.
заходи щодо реалізації державної молодіжної політики”
Закон України від 19.04.2011 № 3236–V
56.
„Про волонтерську діяльність”
Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VІІ „Про
57.
запобіганні корупції”
Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1699-VІІ
58. „Про засади державної антикорупційної політики в
Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки”
Закон України від 16 вересня 2014 року № 1682-VІІ
59.
„Про очищення влади”
Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI „Про
60.
адміністративні послуги”.
Указ Президента України від 11.04.2012 № 257
61. „Про додаткові заходи з підготовки та відзначення
200-річчя від дня народження Тараса Шевченка”
Указ Президента України від 29.06.1995 № 489/95
62.
„Про Всеукраїнський конкурс „Учитель року”
Закон України від 30.06.1993 № 3353–ХІІ „Про дорожній
63.
рух” (із змінами N 71-VIII ( 71-19 ) від 28.12.2014)
Указ Президента України від 28.01.2000 № 113/2000
64. „Про додаткові заходи щодо запобігання дитячої
бездоглядності” (із змінами і доповненнями)
Указ Президента України від 18.03.1998 № 200/98
„Про затвердження
Комплексних
заходів
щодо
65.
профілактики правопорушень та бездоглядності серед
дітей, їх соціальної реабілітації у суспільстві”

Постійно
Постійно
Постійно

Працівники
департаменту
Працівники
департаменту
Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту
Працівники
департаменту

Протягом
року
У терміни,
визначені
документом
Постійно
Постійно

Вводиться
в дію з
26.04.2015
Вводиться
в дію з
26.04.2015

Працівники
департаменту
Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.
Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту
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Указ Президента України від 04.07.2005 № 1013/2005
66. „Про
невідкладні
заходи
щодо
забезпечення
функціонування та розвитку освіти в Україні”
Указ Президента України від 29.03.2000 №549/2000
67. „Про заходи вдосконалення організації контролю за
виконанням актів та доручень Президента України”
Указ Президента України від 30.09.10 № 927 „Про заходи
68. щодо розвитку системи виявлення та підтримки
обдарованих і талановитих дітей та молоді”
Указ Президента України від 14.07.2000 № 887/2000 „Про
69. вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення
Президента України та органів державної влади”
Указ Президента України від 15.03.2002 № 258/2002
„Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення
70.
моральності у суспільстві та утвердження здорового
способу життя”
Указ Президента України від 25.01.2012 № 33/2012
„Про Порядок організації проведення спеціальної
71. перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на
зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій
держави або місцевого самоврядування”
Указ Президента України від 09.11.2000 № 1216/2000
72. „Про Порядок призначення стипендій ім. Т.Г. Шевченка
учням середніх загальноосвітніх навчальних закладів”
Указ Президента України від 19.05.2011 № 588/2011
73. „Про заходи щодо розв'язання актуальних проблем осіб з
обмеженими фізичними можливостями”
Указ Президента України від 01.06.2005 № 900/2005
74.
„Про першочергові заходи щодо створення сприятливих

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Ковач М.П.

Протягом
року

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

У терміни,
визначені

Працівники
департаменту
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умов життєдіяльності осіб з обмеженими можливостями”
Указ Президента України від 18.12.2007 № 1228/2007
„Про додаткові заходи щодо створення сприятливих умов
75.
для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними
можливостями”
Указ Президента України від 04.05.2007 № 376/2007
76. „Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних
інтересів дітей”
Указ Президента України від 05.06.2008 № 411/2008
77. „Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних
інтересів дітей”
Указ Президента України від 20.03.2008 № 667/2006
78. „Про національний план дій щодо реалізації державної
політики у сфері фізичної культури і спорту”
Указ Президента України від 27.04.2009 № 272/2009
79. „Про проведення
Всеукраїнської
молодіжної
акції
„Пам’ятати. Відродити. Зберегти”
Указ Президента України від 19.11.2009 № 946/2009
80. „Про додаткові заходи щодо визнання українського
визвольного руху ХХ століття”
Указ Президента України від 06.06.2006 № 481/2006
81. „Про заходи щодо відродження традиційного мистецтва та
народних художніх промислів України”
Указ Президента України від 12.12.2007 № 1208/2007
82. „Про додаткові невідкладні заходи щодо протидії ВІЛінфекції/СНІДу в Україні”
Указ Президента України від 01.08.2002 № 683/2002
„Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у
83.
діяльності органів державної влади” та відповідні
постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня

документом
У терміни,
визначені
документом

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту
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2002 року
№
1302
і
розпорядження
облдержадміністрації від 25.11.2002 № 547

голови

Указ Президента України від 08.12.2008 № 1149/2008
84.
„Про Всеукраїнський тиждень права”
85.
86.

87.

88.

89.

90.

91.

Указ Президента України від 18.10.2001 № 992/2001
„Про Національну програму правової освіти населення”
Указ Президента України від 11.12.2001 № 1207/2001
„Про деякі заходи щодо зміцнення юридичних служб
державних органів”
Указ Президента України від 07.02.2008 № 109/2008
„Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на звернення до
органів державної влади та органів місцевого
самоврядування”
Указ Президента України від 08.09.2010 № 895
„Про заходи щодо визначення і реалізації проектів із
пріоритетних
напрямів
соціально-економічного
та культурного розвитку”
Указ Президента України від 30.09.2010 № 928
„Про
Міжнародний
мовно-літературний
конкурс
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка”
Указ Президента України від 22.10.2012 № 609
„Про Національну стратегію профілактики соціального
сирітства на період до 2020 року”
Указ Президента України від 02.08.2000 №945/2000
„Про гранти Президента України для обдарованої
молоді”

У терміни,
визначені
документом

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

До 1 березня

Працівники
департаменту
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Указ Президента України від 19.03.2001 №221/2001 „Про
92. додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної
політики”
Указ Президента України від 27.09.2013 № 532/2013 „Про
93. Стратегію розвитку державної молодіжної політики на
період до 2020 року”
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2012
№ 440 „Питання Української частини Двосторонньої
94.
українсько-словацької комісії з питань національних
меншин, освіти і культури”
Постанова Кабінету Міністрів України 01.03.2014 № 65
95. „Про економію державних коштів та недопущення втрат
бюджету”
96.

97.

98.

99.

100.

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011
№1204 „Про внесення змін до Положення про дошкільний
навчальний заклад”
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.09.1999
№ 1768 „Про програму запобігання торгівлі жінками
та дітьми” (із змінами і доповненнями)
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2000
№ 646 „Про затвердження Інструкції з обліку дітей і
підлітків шкільного віку”
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2009
№ 1122 „Питання штатного розпису дошкільних
навчальних закладів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2002
№ 1243 „Про невідкладні питання діяльності дошкільних
та інтернатних навчальних закладів” (із змінами
і доповненнями)

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

У терміни,
визначені
документом

Працівники
департаменту

Постійно

Маюрник В.К.
Стрижак Ф.Ф.
Ремета М.С.
Орос В.М.

Протягом року

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

У терміни,
визначені
документом

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту
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101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.
108.

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2002
№ 1748 „Про першочергові заходи щодо повного
забезпечення учнів підручниками і навчальними
посібниками”
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.08.2003
№ 1378 „Про вдосконалення роботи із забезпечення учнів
і студентів
навчальних
закладів
підручниками
та посібниками”
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994
№ 226 „Про поліпшення виховання, навчання, соціального
захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування” (із змінами і
доповненнями)
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008
№ 866 „Питання діяльності органів опіки та піклування,
пов'язаних із захистом прав дитини”
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005
№ 823 „Про затвердження Порядку надання одноразової
допомоги
дітям-сиротам
і
дітям,
позбавленим
батьківського піклування, після досягнення 18-річного
віку” (із змінами і доповненнями)
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010
№ 779 „Деякі питання організації навчально-виховного
процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у зв'язку з
переходом на 11-річний строк навчання”
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010
№ 778
„Про
затвердження
Положення
про
загальноосвітній навчальний заклад”
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004
№ 1095 „Деякі питання запровадження зовнішнього

У терміни,
визначені
документом

Працівники
департаменту

У терміни,
визначені
документом

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

У терміни,
визначені
документом

Працівники
департаменту

У терміни,
визначені
документом

Працівники
департаменту

Постійно

Сопкова Г.І.,
Греба О.М.
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109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти”
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.2005
№ 1312 „Про невідкладні заходи щодо запровадження
зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу
якості освіти” (із змінами і доповненнями)
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2009
№ 1319 „Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 25.08.04 №1095 і від 31.12.05
№ 1312”
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.1998
№ 481 „Про затвердження Комплексних заходів щодо
формування ступеневої професійно-технічної освіти,
спеціалізації та перепрофілювання професійно-технічних
закладів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2007
№ 995 „Про державне регулювання діяльності у сфері
трансферу технологій”
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2000
№ 644 „Про затвердження Порядку формування та
виконання
регіональної
програми
і
проекту
інформатизації”
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.02 № 1222
„Про реалізацію окремих положень і норм, передбачених
ст. 57 Закону України „Про освіту”, ст. 25 Закону України
„Про загальну середню освіту”, ст. 18 і 22 Закону України
„Про позашкільну освіту”, ст. 30 Закону України „Про
позашкільну освіту”
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 № 31
„Про затвердження Програми „Шкільний автобус”
(із змінами і доповненнями)

Постійно

Сопкова Г.І.,
Греба О.М.

Постійно

Сопкова Г.І.,
Греба О.М.

Постійно

Мотильчак М.А.,
Тороній В.Е.

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

У терміни,
визначені
документом

Працівники
департаменту
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116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004
№ 1591 „Про затвердження норм харчування у навчальних
та оздоровчих закладах”
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002
№ 1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери”
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2007
№ 643 „Про затвердження розмірів підвищення посадових
окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за
окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до
тарифної ставки”
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2006
№ 1404 „Питання попередньої оплати товарів, робіт і
послуг, що закуповуються за бюджетні кошти”
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2009
№ 898 „Про взаємодію органів виконавчої влади та
державної установи „Соціальний контактний центр”
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2009
№ 1073 „Про підвищення заробітної плати працівникам
бібліотек”
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2011
№ 373 „Про встановлення надбавки педагогічним
працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх,
професійно-технічних, вищих навчальних закладів І – ІІ
рівнів акредитації, інших установ і закладів незалежно від
їх підпорядкування”
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010
№ 796 „Про затвердження переліку платних послуг, які

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники відділу
планово-економічної
роботи та
бухгалтерського обліку

Постійно

Мотильчак М.А.,
Маюрник В.К.

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Мотильчак М.А.,
Маюрник В.К.

Протягом
року

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту
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можуть надаватися навчальними закладами, іншими
установами та закладами системи освіти, що належать до
державної і комунальної форми власності”
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003
124. № 1433 „Про затвердження Порядку використання
комп'ютерних програм в органах виконавчої влади”
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008
№ 1040 „Про затвердження загального положення про
125.
юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої
влади, державного підприємства, установи та організації”
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1992
№ 731 „Про затвердження Положення про державну
126.
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та
інших органів виконавчої влади”
Постанова Кабінету Міністрів України 25.03.2014 № 88
127. „Про внесення змін до пункту 1 Постанова Кабінету
Міністрів України від 23.03.2011 № 373”
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.10.08 №943
„Про економію бюджетних коштів, передбачених для
128.
утримання органів державної влади та інших державних
органів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.10 №783
129. „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 5 серпня 1998 року № 1240”
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.10 №770
„Про внесення змін до Порядку надання робочих місць для
130. проходження учнями, слухачами професійно-технічних
навчальних закладів виробничого навчання та виробничої
практики професійно-технічних навчальних закладів”

Постійно

Працівники
департаменту

Протягом року

Мотильчак М.А.,
Огар Н.В.

Протягом року

Мотильчак М.А.,
Огар Н.В.

Постійно

Маюрник В.К.
Стрижак Ф.Ф.
Ремета М.С.
Орос В.М.

Протягом
року

Працівники
департаменту

Протягом року

Працівники
департаменту

Протягом року

Мотильчак М.А.,
Тороній В.Е.
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Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010
Протягом року,
№ 784 „Про затвердження Порядку працевлаштування
131.
за окремим
випускників професійно-технічних навчальних закладів,
графіком
підготовка яких проводиться за державним замовленням”
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2000
132. № 1922 „Про затвердження Положення про проведення
Постійно
атестації державних службовців”

Мотильчак М.А.,
Тороній В.Е.
Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Тороній В.Е.
Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Тороній В.Е.,
Славик О.І.

Постанова Кабінету Міністрів від 28.02.2001 № 199
133. „Про затвердження Положення про формування кадрового
резерву для державної служби”

Постійно

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.12.1994
134. № 804 „Про затвердження Положення про порядок
стажування у державних органах”

Постійно

Сопкова Г.І.,
Славик О.І.

Постійно

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Тороній В.Е.,
Славик О.І.

Постійно

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Тороній В.Е.,
Славик О.І.

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.1996
135. № 658 „Про затвердження Положення про ранги
державних службовців”
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.1998
№ 731 „Про затвердження порядку ведення особових
справ державних службовців в органах виконавчої влади”,
136. наказ Головдержслужби від 05.07.1998 № 24 „Методичні
рекомендації щодо застосування Порядку ведення
особових справ державних службовців в органах
виконавчої влади”
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2006
№ 1361 „Про надання одноразової адресної грошової
137.
допомоги деяким категоріям випускників вищих
навчальних закладів”
138. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.1997

Постійно
Постійно

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Тороній В.Е.,
Мотильчак М.А.,
38

№ 918 „Про Програму розроблення та впровадження
єдиної державної комп’ютерної системи „Кадри”

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2007
№ 1314 „Про затвердження Порядку списання об’єктів
державної власності”
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011
№ 1218 „Про встановлення розміру стипендій Президента
України переможцям Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса
Шевченка”
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011
№ 495 „Про затвердження Державної цільової програми
розвитку професійно-технічної освіти на 2011– 2015 роки”
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011
№ 1238 „Про утворення міжвідомчої робочої групи з
питань розроблення та впровадження державних
стандартів професійно-технічної освіти”
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011
№ 494 „Про затвердження Державної цільової програми
впровадження
у
навчально-виховний
процес
загальноосвітніх навчальних закладів інформаційнокомунікаційних технологій „Сто відсотків” на період
до 2015 року”
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.01.2011
№ 20 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України”
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2011
№ 365 „Про внесення змін до деяких рішень Уряду з
питань обліку громадян, які потребують поліпшення

Протягом
року

Сопкова Г.І.,
Славик О.І.,
Ковач М.П.
Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Тороній В.Е.

Протягом
року

Сопкова Г.І.,
Лукач А.Ю.

Протягом
року

Мотильчак М.А.,
Тороній В.Е.

Протягом
року

Мотильчак М.А.,
Тороній В.Е.,
Довганич О.С.

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту
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146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.
153.

житлових умов”
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.06.1999
№ 1159 „Про підготовку фахівців для роботи в сільській
місцевості”
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011
№ 872
„Про
затвердження
Порядку
організації
інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних
закладах”
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010
№ 780 „Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585
„Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх
навчальних закладах для дітей, які потребують корекції
фізичного та (або) розумового розвитку”
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2012
№ 767 „Про затвердження плану заходів з виконання
Концепції
реалізації державної політики у сфері
профілактики правопорушень на період до 2015 року”
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2007
№ 162 „Про затвердження Державної цільової соціальної
програми реформування системи закладів для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування”
(зі змінами і доповненнями)
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2013
№ 162
„Про
затвердження
Основних
напрямків
запобігання бездомності до 2017 року”
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.1999
№ 717 „Про Положення про ліцей з посиленою військовофізичною підготовкою” (зі змінами і доповненнями)
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013

Протягом
року

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.
Чобаня Р.Р.

Протягом року

Працівники
департаменту

У терміни,
визначені
документом

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Шеверя М.М.

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
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№ 706 „Питання запобігання та виявлення корупції”
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002
154. № 169 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу
на заміщення вакантних посад державних службовців”
Постанова Кабінету Міністрів України 25.03.2014 № 88
155. „Про внесення змін до пункту 1 Постанова Кабінету
Міністрів України від 30.09.2009 № 1073”.

156.

157.

158.

159.
160.

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2013 № 20
„Про затвердження Порядку укладення договору про
стажування студентів вищих та учнів професійнотехнічних навчальних закладів на підприємствах, в
установах та організаціях і Типової форми договору про
стажування студентів вищих та учнів професійнотехнічних навчальних закладів на підприємствах,
установах та організаціях”
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2013
№ 306 „Про затвердження Порядку формування
державного замовлення на підготовку фахівців, наукових,
науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення
кваліфікації та перепідготовку кадрів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.2013
№ 679 „Про здійснення протягом бюджетного періоду
видатків на утримання деяких бюджетних установ
одночасно з різних бюджетів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002
№ 228 „Про затвердження Порядку складання розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів
бюджетних установ”
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2014

Постійно

Постійно

департаменту
Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Славик О.І.
Маюрник В.К.
Стрижак Ф.Ф.
Ремета М.С.
Орос В.М.

У терміни,
визначені
документом

Тороній В.Е.,
Довганич О.С.

У терміни,
визначені
документом

Тороній В.Е.,
Довганич О.С.

Протягом
року

Мотильчак М.А.,
Маюрник В.К.,
Ремета М.С.

Протягом
року

Мотильчак М.А.,
Маюрник В.К.,
Ремета М.С.

Постійно

Мотильчак М.А.
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161.

162.

163.

164.

165.

166.

№ 563 „Деякі питання реалізації Закону України „Про
очищення влади”
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010
№ 781 „Деякі питання забезпечення підручниками та
навчальними посібниками студентів вищих навчальних
закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних
навчальних закладів та вихованців дошкільних
навчальних закладів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2012
№ 440 „Питання Української частини Двосторонньої
українсько-словацької комісії з питань національних
меншин, освіти і культури”
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010
№ 781 „Деякі питання забезпечення підручниками та
навчальними посібниками студентів вищих навчальних
закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних
навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних
закладів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.2009
№ 422 „Про затвердження Типового положення про
дитячий заклад оздоровлення та відпочинку”
Розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 24 листопада 2014 № 345 „Про організацію проведення
перевірок відповідно до Закону України „Про очищення
влади”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2013
№ 549-р „Про схвалення Концепції Державної цільової
соціальної програми оздоровлення і відпочинку дітей та
розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів на період до
2017 року”

Славик О.І.

У терміни,
визначені
документом

Працівники
департаменту

У терміни,
визначені
документом

Працівники
департаменту

У терміни,
визначені
документом

Працівники
департаменту

Постійно
Постійно

У терміни,
визначені
документом

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Чобаня Р.Р.
Мотильчак М.А.
Славик О.І.

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Чобаня Р.Р.
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167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.
174.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2007
№ 886-р „Про схвалення плану заходів, спрямованих на
Постійно
задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих
робітничих кадрах” (із змінами та доповненнями,
внесеними розпорядженням КМУ від 05.11.08 № 1396-р)
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.01.2009
№ 42-р „Питання управління окремими державними
Протягом року
професійно-технічними
навчальними
закладами,
підпорядкованими МОН”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.12.2009
№ 1482-р „Про затвердження плану заходів щодо
запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у
Постійно
загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012
року”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.12.2009
№ 1564-р „Про першочергові заходи забезпечення
Січень –
розширення автономії загальноосвітніх навчальних
грудень
закладів”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2007
№ 980-р „Про затвердження Плану першочергових заходів
Щорічно
з профілактики травматизму невиробничого характеру”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
16.10.2008 № 1337-р „Про здійснення заходів щодо
Постійно
скорочення споживання електричної енергії бюджетними
установами”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010
№ 1728-р „Про затвердження Плану заходів щодо
Постійно
розвитку вищої освіти на період до 2015 року”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11.2010
У терміни,
№ 2140-р „Про затвердження плану заходів щодо
визначені

Мотильчак М.А.,
Тороній В.Е.

Мотильчак М.А.,
Тороній В.Е.

Сопкова Г.І.,
Шеверя М.М.

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.
Працівники
департаменту
Працівники
департаменту
Мотильчак М.А.,
Бабинець Ю.Ю.
Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
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175.

176.

177.

178.

179.

180.

виконання Концепції реалізації державної політики у сфері
протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та
прекурсорів на 2011 – 2015 роки”
Розпорядження Кабінету Міністрів України № 605-р від
22.08.2012 „Про затвердження плану заходів щодо
інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового
захисту, в українське суспільство на період до 2020 року”
Наказ Міністерства освіти і науки України 09.04.2013
№ 424 „Про затвердження Інструкції з діловодства у
Міністерстві освіти і науки України”
Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.12.2010
№ 1224 „Про затвердження Положення про спеціальні
класи для навчання дітей з особливими освітніми
потребами у загальноосвітніх навчальних закладах”
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та
спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства
охорони здоров'я України від 02.02.2007 № 302/80/49
(у редакції від 03.08.2010 № 2580/786/646) „Про вибуття
дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, й соціального захисту дітей до
сімейних форм виховання”
Наказ Головного управління державної служби України
від 31.10.2003 № 122 „Про затвердження Загального
порядку проведення щорічної оцінки виконання
державними службовцями покладених на них обов’язків і
завдань”
Наказ Міністерства освіти і науки України 06.10.2010
№ 930 „Про затвердження Типового положення про
атестацію педагогічних працівників” із змінами і

документом

Тороній В.Е.,
Чобаня Р.Р.

У терміни,
визначені
документом

Сопкова Г.І.,
Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Шеверя М.М.

Постійно

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Шеверя М.М.

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Славик О.І.
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181.

182.

183.

184.

185.

186.

доповненнями
Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.11.2010
№ 1033 „Про заходи щодо розвитку системи виявлення та
підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді”
Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2010
№ 1312 „Про затвердження плану заходів щодо реалізації
Національної кампанії „Стоп насильству!” на період
до 2015 року”
Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.02.2010
№ 93 „Про оголошення розпорядження Кабінету Міністрів
України від 13 січня 2010 р. № 109-р” та розпорядження
голови облдержадміністрації від 05.03.10 № 80 „Про план
заходів із збереження духовної та матеріальної культури
на період до 2015 року”
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 01.06.2012 № 654 „Про затвердження плану
заходів Міністерства щодо підтримки та розвитку
українського шкільництва на 2012 –2015 роки”
Наказ Міністерства освіти і науки України 01.10.2014
№ 1120„Продеякі питання проведення зовнішнього
незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих
на основі повної загальної середньої освіти,для осіб, які
виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів
України в 2015 році”
Наказ Міністерства освіти і науки України 17.10.2014
№ 1177 „Про підготовку до проведення зовнішнього
незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих
на основі повної загальної середньої освіти,для осіб, які
виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів
України в 2015 році”

У терміни,
визначені
документом

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Греба О.М.

У терміни,
визначені
документом

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Чобаня Р.Р.

Постійно

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Сабадош М.В.

У терміни,
визначені
документом

Сопкова Г.І.,
Сабадош М.В.

Протягом року

Сопкова Г.І.,
Греба О.М.

Протягом року

Сопкова Г.І.,
Греба О.М.
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187.

188.

189.

190.

191.

192.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.11.2014
№ 1393 „Про затвердження календарного плану
підготовки до проведення зовнішнього незалежного
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі Протягом року
повної загальної середньої освіти,для осіб, які виявили
бажання вступати до вищих навчальних закладів України в
2015 році”
Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.12.2014
№ 1475 „Про затвердження календарного плану
проведення
зовнішнього
незалежного
оцінювання
Протягом року
результатів навчання, здобутих на основі повної загальної
середньої освіти,для осіб, які виявили бажання вступати
до вищих навчальних закладів України в 2015 році”
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України та Національної академії педагогічних наук
України від 23.06.2011 № 623/61 „Про внесення змін до
Положення
про
центральну
та
республіканську
Постійно
(Автономна Республіка Крим), обласні, Київська та
Севастопольську міські, районні (міські) психологомедико-педагогічні консультації”
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 10.06.2011 № 568 „Про заходи щодо
Постійно
розв'язання актуальних проблем осіб з обмеженими
фізичними можливостями”
Наказ Міністерства праці, Міністерства юстиції та
Міністерства соціального захисту населення України від
Постійно
29.07.1993 № 58 „Інструкція про Порядок ведення
трудових книжок працівників”
Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.09.2008
Постійно
№ 852 „Про затвердження Положення про спеціальну

Сопкова Г.І.,
Греба О.М.

Сопкова Г.І.,
Греба О.М.

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Шеверя М.М.

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Шеверя М.М.
Славик О.І.
Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
46

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового
розвитку”
Наказ Міністерства освіти України від 05.12.2008 № 1105
„Про затвердження Типових штатних нормативів
спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для
Постійно
дітей, які потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку”
Наказ Міністерства освіти і науки України 28.05.2013
№ 620 „Про проведення моніторингового дослідження
2013 – 2017 роки
стану позашкільної освіти та позакласної роботи в
загальноосвітніх навчальних закладах”
Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2009
№ 942 „Про вдосконалення контролю за охопленням
Постійно
навчанням дітей і підлітків шкільного віку”
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 26.04.2011 № 398 „Про
затвердження
Протягом року
примірного положення про батьківський комітет (раду)
дошкільного навчального закладу”
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 25.11.11 № 1368 „Про затвердження
Протягом
Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного
року
типу”
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 23.06.11 № 1368 „Про внесення змін до
Положення
про
центральну
та
республіканську
Протягом
(Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та
року
Севастопольську міські, районні (міські) психологомедико-педагогічні консультації ”
Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.10.2010
Протягом

Шеверя М.М.

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Шеверя М.М.
Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Чобаня Р.Р.
Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Греба О.М.
Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.
Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Шеверя М.М.
Мотильчак М.А.,
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200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

року
№ 947 „Про затвердження Типової базисної структури
навчальних планів для підготовки кваліфікованих
робітників у професійно-технічних навчальних закладах”
Наказ Міністерства освіти і науки України від
04.11.2010.№ 1055 „Про затвердження Типових штатних
Постійно
нормативів дошкільних навчальних закладів”
Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010
№ 1111 „Про впровадження програми розвитку дітей
Постійно
старшого дошкільного віку „Впевнений старт”
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.09.2009
№ 839 „Про впровадження принципів гендерної рівності в Протягом року
освіту”
Наказ Міністерства освіти і науки України 19.05.2008
У терміни,
№ 431 „Про затвердження Положення про екстернат у
визначені
загальноосвітніх навчальних закладах”
документом
Наказ Міністерства освіти і науки України 20.12.2002
У терміни,
№ 732 „Про затвердження Положення про індивідуальну
визначені
форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах”
документом
(зі змінами і доповненнями)
Наказ Міністерства освіти і науки України 14.04.2008
У терміни,
№ 319 „Про затвердження Інструкції про переведення та
визначені
випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи
документом
загальної середньої освіти”
Наказ Міністерства освіти і науки України 18.02.2008
У терміни,
№ 94 „Про
затвердження Положення про державну
визначені
підсумкову атестацію (учнів) вихованців у системі
документом
загальної середньої освіти” (зі змінами і доповненнями)
Наказ Міністерства освіти і науки України 13.12.2000
У терміни,
№ 584 „Про затвердження Положення про золоту медаль
визначені
„За високі досягнення у навчанні” та срібну медаль „За
документом

Тороній В.Е.
Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Петрів А.Б.
Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Петрів А.Б.
Мотильчак М.А.,
Тороній В.Е.
Сопкова Г.І.,
Греба О.М.
Сопкова Г.І.,
Греба О.М.
Сопкова Г.І.,
Греба О.М.
Сопкова Г.І.,
Греба О.М.
Сопкова Г.І.,
Греба О.М.
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208.

209.

210.

211.

212.

213.

досягнення у навчанні” (зі змінами і доповненнями)
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України 07.02.2012 № 115 „Про внесення змін до
Положення про похвальний лист „За високі досягнення у
навчанні” та похвальну грамоту „За особливі досягнення у
вивченні окремих предметів”
Наказ Міністерства освіти і науки України 06.06.2008
№ 496 „Про затвердження Інструкції з ведення класного
журналу учнів 5–11(12)-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів”
Наказ Міністерства освіти і науки України 19.06.2003
№ 389 „Про
затвердження Інструкції про порядок
конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до
гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкілінтернатів)”
Наказ Міністерства освіти України, Міністерства оборони
України, Державного Комітету у справах охорони
державного
кордону
України
від
26.07.1999
№ 266/222/363 „Про затвердження Правил приймання до
ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою та
схеми закріплення ліцеїв за військовими формуваннями
України”
Наказ Міністерства освіти і науки України 20.02.2002
№ 114
„Про
затвердження
Положення
про
експериментальний загальноосвітній навчальний заклад”
(зі змінами і доповненнями)
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України 22.09.2011 № 1099 „Про затвердження Положення
про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з
навчальних
предметів,
конкурси-захисти
науково-

У терміни,
визначені
документом

Сопкова Г.І.,
Греба О.М.

У терміни,
визначені
документом

Сопкова Г.І.,
Греба О.М.

У терміни,
визначені
документом

Сопкова Г.І.,
Греба О.М.

У терміни,
визначені
документом

Сопкова Г.І.,
Греба О.М.

У терміни,
визначені
документом

Працівники
департаменту

У терміни,
визначені
документом

Сопкова Г.І.,
Греба О.М.
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214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін
та конкурси фахової майстерності” (зі змінами)
Наказ Міністерства освіти і науки України 27.08.2010
№ 834 „Про затвердження Типових навчальних планів
загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню”
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України 21.09.2011 № 1093 „Про внесення змін до
Положення про вечірню (змінну) школу”
Наказ Міністерства соціальної політики України,
Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства
освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я
України 19.08.2014 № 564/836/945/577 „Про затвердження
Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу
жорстокого поводження з дітьми або загрози його
вчинення”
Наказ Міністерства освіти і науки України 09.09.2014
№ 1008
„Про
затвердження
Положення
про
Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури
для позашкільних навчальних закладів системи освіти”
Наказ Міністерства освіти і науки України 27.10.2014
№ 1232 „Про затвердження плану заходів щодо посилення
національно-патріотичного виховання дітей та учнівської
молоді”
Наказ Міністерства освіти і науки України 28.07.2013
№ 1239 „Про затвердження Типової інструкції з
діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх
типів і форм власності ”
Наказ Міністерства освіти і науки України 21.08.2013
№ 1222
„Про
затвердження
орієнтовних
вимог
оцінювання навчальних досягнень учнів із базових

У терміни,
визначені
документом
У терміни,
визначені
документом

Працівники
департаменту
Сопкова Г.І.,
Греба О.М.

Постійно

Працівники
департаменту

У терміни,
визначені
документом

Сопкова Г.І.,
Чобаня Р.Р.

Постійно

Сопкова Г.І.,
Чобаня Р.Р.

У терміни,
визначені
документом

Працівники
департаменту

У терміни,
визначені
документом

Працівники
департаменту
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221.

222.

223.

224.

225.

226.
227.

дисциплін у системі загальної середньої освіти”
Наказ Міністерства освіти і науки України 14.06.2013
№ 768 „Про затвердження плану заходів щодо
забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми
потребами, у тому числі дітей-інвалідів”
Наказ Міністерства освіти і науки України 23.07.2013
№ 1034 „Про затвердження заходів щодо впровадження
інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх
навчальних закладах на період до 2015 року”
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту,
Міністерства соціальної політики України 10.09.2012
№ 995/557 „Про затвердження Положення про дитячі
будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування”
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України та Міністерства охорони здоров’я України
01.02.2013 № 72/78 „Про затвердження Інструкції про
звільнення від проходження державної підсумкової
атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних
закладів за станом здоров’я”
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України та Міністерства охорони здоров’я України
26.02.2013 № 202/165 „Про затвердження Змін до
Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних
навчальних закладах”
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 23.08.2012 № 947 „Про затвердження
Примірної інструкції з ведення ділової документації в
позашкільних навчальних закладах”
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

У терміни,
визначені
документом

Сопкова Г.І.,
Шеверя М.М.

У терміни,
визначені
документом

Сопкова Г.І.,
Шеверя М.М.

У терміни,
визначені
документом

Сопкова Г.І.,
Шеверя М.М.

У терміни,
визначені
документом

Сопкова Г.І.,
Греба О.М.

У терміни,
визначені
документом

Сопкова Г.І.,
Петрів А.Б.

Постійно

Сопкова Г.І.,
Чобаня Р.Р.

Постійно

Мотильчак М.А.,
51

228.

229.

230.

231.

232.

233.

України від 31.10.2012 № 1230 „Про затвердження
Типових штатних нормативів позашкільних навчальних
закладів”
Наказ Міністерства освіти і науки України 20.09.2013
№ 1333 „Про навчання кадрового резерву керівників
професійно-технічних
навчальних
закладів,
підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, у
2013 – 2014 навчальному році”
Наказ Міністерства освіти і науки України 03.06.2013
№ 669 „Про затвердження Положення про Всеукраїнський
конкурс професійної майстерності серед майстрів
виробничого навчання системи професійно-технічної
освіти”
Наказ Міністерства освіти і науки України 17.06.2013
№ 772 „Про затвердження орієнтовних критеріїв
оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх,
професійно-технічних навчальних закладів”
Наказ Міністерства освіти і науки України 22.05.2013
№ 575 „Деякі питання забезпечення студентськими та
учнівськими (для професійно-технічних навчальних
закладів) електронними квитками, починаючи з
2013 навчального року”
Наказ Міністерства освіти і науки України 17.05.2013
№ 559
„Щодо
підключення
професійно-технічних
навчальних закладів до Єдиної державної електронної бази
з питань освіти”
Наказ Міністерства освіти і науки України 15.05.2013
№ 511 „Про затвердження методики розробки державних
стандартів професійно-технічних навчальних закладів з
конкретних робітничих професій”

Сопкова Г.І.,
Маюрник В.К.,
Чобаня Р.Р.
У терміни,
визначені
документом

Працівники
департаменту

Протягом року

Тороній В.Е.,
Довганич О.С.

У терміни,
визначені
документом

Працівники
департаменту

У терміни,
визначені
документом

Тороній В.Е.,
Довганич О.С.

У терміни,
визначені
документом

Тороній В.Е.,
Довганич О.С.

Протягом року

Тороній В.Е.,
Довганич О.С.
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234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

Наказ Міністерства освіти і науки України 25.04.2013
№ 466 „Про затвердження положення про дистанційне
навчання”
Наказ Міністерства освіти і науки України 14.05.2013
№ 499 „Типові правила прийому до професійно-технічних
навчальних закладів України”
Наказ Міністерства освіти і науки України 07.05.2013
№ 488 „Про затвердження Порядку виховання та навчання
в державних та комунальних дошкільних, загальноосвітніх
та професійно-технічних навчальних закладах дітей осіб з
числа іноземців та осіб без громадянства, яким надано
тимчасовий захист в Україні”
Наказ Міністерства освіти і науки України 26.04.2013
№ 471 „Про затвердження Положення Про Всеукраїнський
конкурс інноваційних технологій у сфері професійнотехнічної освіти”
Наказ МОНмолодьспорту України 04.03.2013 № 96-к „Про
розгляд та оформлення документів з кадрових питань”
Наказ Міністерства соціальної політики України,
Міністерства освіти і науки України від 31.05.2013
№ 318/665 „Про затвердження Порядку професійної
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
зареєстрованих безробітних”
Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611
„Положення з бухгалтерського обліку необоротних
активів бюджетних установ”
Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333
„Про затвердження інструкції щодо застосування
економічної класифікації видатків бюджету та інструкції
щодо застосування класифікації кредитування бюджету”

Постійно

Тороній В.Е.,
Довганич О.С.

У терміни,
визначені
документом

Тороній В.Е.,
Довганич О.С.

Постійно

Працівники
департаменту

У терміни,
визначені
документом

Тороній В.Е.,
Довганич О.С.

Постійно

Тороній В.Е.,
Довганич О.С.

Постійно

Тороній В.Е.,
Довганич О.С.

У терміни,
визначені
документом

Працівники
департаменту

Постійно

Маюрник В.В.,
Ремета М.С.,
Стрижак Ф.Ф.,
Орос В.М.
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242.

243.

244.

245.

246.

247.

248.
249.

Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012 № 687
„Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних
запитів”
Наказ Міністерства охорони здоров’я України та
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від
05.11.2012 № 870/1246 „Про посилення заходів з
профілактики гострих кишкових інфекцій та харчових
отруєнь серед дітей загальноосвітніх навчальних закладів”
Наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012
„Про затвердження
порядку
казначейського
обслуговування місцевих бюджетів”
Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.01.2014
№ 80 „Про затвердження Типових навчальних планів
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для
дітей, які потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку (початкова школа)”
Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.02.2014
№ 133 „Про внесення змін до додатку 5 наказу
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від
28.01.2014 № 409”
Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.04.2014
№ 504 „Про затвердження Типових навчальних планів
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для
дітей, які потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку”, із змінами
Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014
№ 664 „Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409”
Наказ
Міністерства
молоді
і
спорту
України
від 30.07.2013 № 37 „Про затвердження Типових штатних

Постійно

Маюрник В.В.,
Ремета М.С.,
Орос В.М.

Постійно

Стрижак Ф.Ф.

Постійно

Маюрник В.В.,
Ремета М.С.,
Орос В.М.

У терміни,
визначені
документом

Сопкова Г.І.,
Шеверя М.М.

У терміни,
визначені
документом

Сопкова Г.І.,
Шеверя М.М.

У терміни,
визначені
документом

Сопкова Г.І.,
Шеверя М.М.

У терміни,
визначені
документом

Сопкова Г.І.,
Шеверя М.М.

Постійно

Працівники
департаменту
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250.

251.

252.

253.

254.
255.
256.

257.

258.

нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл”
Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та
спорту від 19.01.2010 № 40 „Про затвердження
Примірного переліку документації в дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку”
Наказ Міністерства сім’ї, молоді та спорту від 16.04.2009
№ 1254 „Про затвердження Типових штатних нормативів
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку”
Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014
№ 1465 „Про внесення змін до додатків 1-13 наказу
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від
03.04.2012 № 409”
Наказ Міністерства фінансів України 02.09.2014 № 879
„Про затвердження Положення про інвентаризацію
активів та зобов’язань”
Наказ Державного казначейства України 08.12.2000
№ 125 „Про затвердження Інструкції з обліку запасів
бюджетних установ”
Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.01.2015
№ 2 „Щодо заходів безпеки у навчальних закладах”
Наказ Міністерства освіти і науки України 15.10.2014 №
1172 „Про затвердження Умов прийому на навчання до
вищих навчальних закладів України в 2015 році”
Розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 27.11.08 № 775 „Про державне регулювання цін на
продукцію громадського харчування у навчальних
закладах”
Розпорядження голови облдержадміністрації 20.09.2010
№ 624 „Про розвиток мережі дошкільних навчальних
закладів”

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
департаменту

У терміни,
визначені
документом

Сопкова Г.І.,
Шеверя М.М.

У терміни,
визначені
документом

Працівники
департаменту

Протягом року
Постійно
Постійно

Маюрник В.К.,
Орос В.М.
Працівники
департаменту
Працівники
департаменту

Постійно

Стрижак Ф.Ф.,
Орос В.М.

Постійно

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Петрів А.Б.
55

259.

260.

261.

262.

263.

264.

265.
266.

Розпорядження голови облдержадміністрації 01.04.2009
№ 124 „Про план заходів щодо реалізації положень
Протоколу ХІV засідання Змішаної Українсько-Угорської
Комісії з питань забезпечення прав національних меншин”
Розпорядження голови облдержадміністрації 10.12.2010
№ 827 „Про Програму розвитку транскордонного
співробітництва Закарпатської області на 2011 –
2015 роки”
Розпорядження голови облдержадміністрації 12.12.2011
№ 798 „Про обласну Програму розвитку фізичної
культури і спорту на 2012 – 2016 роки”
Розпорядження голови облдержадміністрації 09.03.2010
№ 88 „Про план заходів з реалізації Концепції соціальної
адаптації осіб, які відбували покарання у вигляді
позбавлення волі на певний строк, до 2015 року”
Розпорядження голови облдержадміністрації 23.02.2007
№ 77 „Про затвердження заходів з ефективного
використання енергоносіїв”
Розпорядження голови облдержадміністрації 22.11.2010
№ 773 „Про склад робочої групи при обласній державній
адміністрації з реалізації Програми скоординованих дій
правоохоронних та контролюючих органів по боротьбі з
незаконним
виробництвом,
розповсюдженням
і
реалізацією аудіо- і відеопродукції, компакт-дисків та
інших об’єктів інтелектуальної власності”
Розпорядження голови облдержадміністрації 10.12.2010
№ 828 „Про Регіональну програму впровадження
молодіжної, сімейної, демографічної та гендерної
політики на 2011 – 2015 роки”
Розпорядження голови облдержадміністрації 12.12.2011

Постійно

Сопкова Г.І.,
Сабадош М.В.

У терміни,
визначені
документом

Сопкова Г.І.,
Сабадош М.В.

Постійно

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Чобаня Р.Р.

У терміни,
визначені
документом

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Чобаня Р.Р.

Постійно

Відділ плановоекономічної роботи та
бухгалтерського обліку

Постійно

Мотильчак М.А.,
Бабинець Ю.Ю.

Постійно

Мотильчак М.А.,
Бабинець Ю.Ю.

Протягом року

Мотильчак М.А.,
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267.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

274.

№ 797 „Про Регіональну цільову соціальну програму
реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування на 2011 –
2017 роки”
Розпорядження голови облдержадміністрації 01.08.2011
№ 437 „Про Регіональну цільову соціальну Програму
розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року”
Розпорядження голови облдержадміністрації 04.04.2013
№ 114 „Про виконання доручення Президента України від
27 березня 2013 року № 1-1/711”
Розпорядження голови облдержадміністрації 21.10.2013
№ 352 „Про обласний план заходів з реалізації
Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період
до 2021 року”
Розпорядження голови облдержадміністрації 05.03.10
№ 80 „Про план заходів із збереження духовної та
матеріальної гуцульської культури на період до 2015 року”
Розпорядження голови облдержадміністрації 19.08.2011
№ 521 „Про план заходів щодо інтеграції мігрантів в
українське суспільство на 2011 – 2015 роки”
Розпорядження голови облдержадміністрації 14.06.2012
№ 272 „Про програму „Ромське населення Закарпаття” на
2012 – 2015 роки ”
Розпорядження голови облдержадміністрації 17.12.2012
№ 700 „Про робочу групу з питань інтеграції біженців та
осіб, які потребують додаткового захисту, в українське
суспільство ”
Розпорядження голови облдержадміністрації 28.02.2013
№ 67 „Про Програму зайнятості населення Закарпатської
області на період до 2017 року”

Сопкова Г.І.,
Шеверя М.М.

Протягом року

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Петрів А.Б.

У терміни,
визначені
документом

Працівники
департаменту

У терміни,
визначені
документом

Працівники
департаменту

У терміни,
визначені
документом
У терміни,
визначені
документом
У терміни,
визначені
документом

Сопкова Г.І.,
Сабадош М.В.
Сопкова Г.І.,
Сабадош М.В.
Сопкова Г.І.,
Сабадош М.В.

У терміни,
визначені
документом

Сопкова Г.І.,
Сабадош М.В.

У терміни,
визначені
документом

Тороній В.Е.,
Довганич О.С.
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275.

276.

277.

278.

279.

280.

281.

Розпорядження голови облдержадміністрації 19.12.2013
№ 466 „Про заходи щодо мінімізації можливості
виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на
Постійно
виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту
інтересів у разі його виникнення”
Розпорядження голови облдержадміністрації 23.11.2012
№ 630 „Про обласну програму запобігання і протидії
Постійно
корупції на 2013 – 2015 роки”
Розпорядження голови облдержадміністрації 12.11.2013
№ 389 „Про план заходів щодо реалізації в області
2013 – 2020 роки
Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство
ромської національної меншини на період до 2020 року”
Розпорядження голови облдержадміністрації 29.12.2012
№ 739 „Про план заходів щодо посилення соціального
2013 – 2015 роки
захисту колишніх політичних в’язнів, репресованих та
членів їх сімей на період до 2015 року”
Розпорядження голови обласної державної адміністрації,
голови обласної ради 23.04.2013 № 21 „Про заходи з
підготовки та відзначення в області 70-ї річниці
2013 – 2015 роки
визволення Закарпаття і України від фашистських
загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941 – 1945 років”
У терміни,
Розпорядження голови облдержадміністрації 14.11.2014
№ 332 „Про підготовку та проведення зовнішнього
визначені
незалежного оцінювання у 2015 році”
документом
Розпорядження голови облдержадміністрації 01.12.2014
№ 363„Про Програму правової освіти населення області
Постійно
на 2015 – 2017 роки”

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Тороноій В.Е.,
Славик О.І.
Працівники
департаменту
Сопкова Г.І.,
Сабадош М.В.
Сопкова Г.І.,
Чобаня Р.Р.,
Довганич О.С.
Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Тороній В.Е.,
Чобаня Р.Р.,
Сабадош М.В.
Сопкова Г.І.,
Греба О.М.
Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Огар Н.В.
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VІІ. ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННЯХ КОЛЕГІЇ
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
№
з/п
1

Зміст заходу, розглянуті питання
2

1

Про
роботу
органів
місцевого
самоврядування та органів управління
освітою щодо створення сприятливих умов
для
розширення мережі дошкільних
навчальних закладів з метою належного
охоплення
такими
закладами
дітей
відповідного віку

2

Про підготовку навчальних закладів області
до нового 2015–2016 навчального року та
роботи в осінньо-зимовий період

Обґрунтування необхідності здійснення
заходів
3
На виконання витягу з протоколу № 43
Кабінету Міністрів України від 27 серпня
2010 року, матеріалів І Всеукраїнського з’їзду
працівників дошкільної галузі, розпорядження
голови обласної державної адміністрації
04.04.2013 № 114 „Про виконання доручення
Президента України від 27 березня 2013 року
№ 1-1/711”
Аналіз роботи райдержадміністрацій,
міськвиконкомів та органів управління освітою
з питань підготовки навчальних закладів
області до нового навчального року

Термін
виконання
4

Відповідальні
виконавці
5

І квартал
(лютий)

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.

ІІІ квартал
(серпень)

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Тороній В.Е.
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VІІІ. ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА НАРАДАХ
ПРИ ГОЛОВІ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
№
з/п
1

1

2.

Обґрунтування необхідності здійснення
заходів
2
3
На виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 31 грудня 2005 року № 1312 „Про
невідкладні заходи щодо запровадження
зовнішнього незалежного оцінювання та
моніторингу якості освіти”, Указу Президента
Про підготовку та проведення зовнішнього України від 25 червня 2013 року № 344/2013
незалежного оцінювання у 2015 році
„Про Національну стратегію розвитку освіти
в Україні на період до 2021 року” та
розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 14.11.2014
№ 332 „Про
підготовку
та
проведення
зовнішнього
незалежного оцінювання у 2015 році”
На виконання протокольного
рішення
Про
хід
виконання
заходів
щодо засідання Кабінету Міністрів
України та
переведення котелень навчальних закладів обласної Програми щодо переведення котелень
навчальних закладів на альтернативні види
на альтернативні види опалення
опалення
Зміст заходу, розглянуті питання

Термін
виконання
4

Відповідальні
виконавці
5

І квартал
(березень)

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.

ІІ квартал
(травень)

Мотильчак М.А.

60

ІX. ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА НАРАДАХ
ПРИ ЗАСТУПНИКАХ ГОЛОВИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
№
з/п
1
1

2

Обґрунтування необхідності здійснення
заходів
3

Термін
виконання
4

Відповідальні
виконавці
5

Про стан модернізації матеріально-технічної
бази професійно-технічних навчальних
закладів області

На виконання обласної Програми
розвитку професійно-технічної освіти
на 2012–2016 роки

І квартал
(квітень)

Мотильчак М.А.,
Тороній В.Е.

Зміст заходу, розглянуті питання

2

Про підготовку та проведення вступної
кампанії до вищих навчальних закладах у
рамках імплементації Закону України „Про
вищу освіту”

ІІ квартал
(травень)

Мотильчак М.А.,
Тороній В.Е.

3

Про оптимізацію
закладів

ІІ квартал
(червень)

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.

4

Про хід виконання Програми розвитку
освіти Закарпаття на 2013–2022 роки

ІІІ квартал
(вересень)

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.

5

Про роботу навчальних закладів області в
осінньо-зимовий період

ІV квартал

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Тороній В.Е.

мережі

З метою забезпечення належного контролю
за проведенням у вищих навчальних закладах
вступної кампанії, протидії протиправним
проявам й оперативного реагування на факти
порушень чинного законодавства
про вищу освіту
інтернатних
З метою з’ясування реального стану справ і
вжиття заходів
Рішення обласної ради від 16.11.2012
№ 544 „Про Програму розвитку освіти
Закарпаття на 2013–2022 роки”
З метою з’ясування реального стану
справ і вжиття заходів
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X. ПЕРЕЛІК ДОДАТКОВИХ ПИТАНЬ, ЩО ВИВЧАТИМУТЬСЯ
І ЗА НЕОБХІДНОСТІ ВИНОСИТИМУТЬСЯ
ДЛЯ РОЗГЛЯДУ КЕРІВНИЦТВА ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
№
з/п
1

1

2

Зміст заходу, розглянуті питання
2
Про вивчення можливостей подальшого
реформування мережі закладів системи
професійно-технічної освіти (Хустський
професійний
ліцей
та
Хустський
професійний
ліцей
сфери
послуг;
Перечинський професійний ліцей та ПТУ №
33 смт Великий Березний)
Про реконструкцію
та модернізацію
матеріально-технічної бази навчальних
закладів обласного підпорядкування

Обґрунтування необхідності здійснення
заходів
3

Термін
виконання
4

Відповідальні
виконавці
5

На виконання обласної Програми
розвитку професійно-технічної освіти
на 2012–2016 роки та з метою з’ясування
реального стану справ і вжиття заходів

ІІ квартал
(квітень)

Мотильчак М.А.,
Тороній В.Е.

З метою з’ясування реального стану
справ і вжиття заходів

ІІ квартал
(червень)

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Тороній В.Е.
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XІ. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВИХ ЗАХОДІВ,
ПРОВЕДЕННЯ ЯКИХ ЗДІЙСНЮВАТИМЕТЬСЯ ОДА АБО ЗА ЇЇ УЧАСТІ
№
з/п
1
2
3

Завдання та заходи
Проведення новорічно-різдвяних заходів. Забезпечення різдвяними подарунками дітей
окремих категорій під час проведення обласних різдвяних заходів
Проведення зльоту представників учнівського самоврядування Закарпатської та Луганської
областей під час зимових канікул 2014/2015 навчального року
Нагородження лауреатів та переможців обласного етапу конкурсу „Учитель року – 2015”
у номінаціях: „Українська мова і література”, „Хімія”, „Образотворче мистецтво”,
„Правознавство ”

Термін
проведення

Відповідальний
виконавець

Січень

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.
Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.

3 – 9 січня
Лютий

4

Проведення обласного фестивалю-конкурсу „Воскресни, писанко!”

Квітень

5

Проведення Свята останнього дзвоника

Травень

6

Відзначення Міжнародного дня захисту дітей

Червень

7

Відзначення Дня молоді

Червень

8
9

Проведення урочистостей із відзначення найрозумніших випускників, які отримали 200
балів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання у 2015 році
Нагородження переможців всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України

Липень
Серпень

10

Проведення свята Першого дзвоника та Дня знань

1 вересня

11

Проведення Дня працівників освіти, вручення 21 обласної педагогічної премії імені
Августина Волошина

Жовтень

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.
Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.
Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.
Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.
Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.
Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.
Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.
Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.
Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.
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12

Відзначення Дня студента

Листопад

13

Проведення новорічно-різдвяних заходів

Грудень

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.
Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.

XІІ. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПРО РОБОТУ З КАДРАМИ
№
з/п

Зміст заходів

Термін
виконання

1

Організація спеціального навчання педагогічних працівників
області для роботи на пунктах тестування з проведення ЗНО –
2015

І квартал

Відповідальні за
виконання
Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.

Примітка

XІІІ. ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ
НА ЗАСІДАННЯХ СЕСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ У 2015 РОЦІ
№з/
п
1
1
2

Зміст заходу
2

Про хід виконання Програми „Шкільний автобус”
Про внесення змін до Програми розвитку освіти Закарпаття
на 2013–2022 роки

Термін
виконання
4

Відповідальні
виконавці
5

ІІ квартал

Мотильчак М.А.

Щоквартально
за потреби

Мотильчак М.А.

Відмітка
про виконання
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XІV. ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ДМІНІСТРАЦІЇ
І квартал – 19 березня 2015 року
№
з/п
1.
2.
3.

Зміст питання, що вивчається
Про виконання Положення про екстернат у загальноосвітніх
навчальних закладах області
Про організацію виробничого навчання у професійно-технічних
навчальних закладах області
Про виконання рішення колегії департаменту освіти і науки,
молоді та спорту облдержадміністрації від 27 березня 2014 року
„Про стан функціонування освітньої галузі та надання якісних
освітніх послуг з української мови, математики та історії України
в ЗНЗ І – ІІІ ступенів Ужгородського району”

Форма
узагальнення
Довідка,
рішення колегії
Довідка,
рішення колегії
Довідка,
рішення колегії

Відповідальний за
підготовку
Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.
Мотильчак М.А.,
Тороній В.Е.
Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.

Відмітка
про виконання

ІІ квартал – 18 червня 2015 року
1.

Про заходи з оптимізації мережі інтернатних навчальних закладів

2.

Про підсумки атестації педагогічних працівників дошкільних,
загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих
навчальних закладів області

Довідка,
рішення колегії

3.

Про стан фінансово-бюджетної
закладах області

у навчальних

Довідка,
рішення колегії

4.

Про виконання рішення колегії департаменту освіти і науки,
молоді та спорту облдержадміністрації від 27 березня 2014 року

Довідка,
рішення колегії

дисципліни

Довідка,
рішення колегії

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.
Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Тороній В.Е.
Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Тороній В.Е.
Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.
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„Про виконання Положення про екстернат у загальноосвітніх
навчальних закладах міста Ужгорода” та загальноосвітніх
навчальних закладах області
ІІІ квартал – 20 серпня 2015 року
1.

2.

Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої,
позашкільної та вищої освіти у 2014/2015 навчальному році та
завдання на 2015/2016 навчальний рік
Про нагородження учнів, які стали переможцями IV етапу
Всеукраїнських предметних олімпіад, та учителів, які їх навчали
у 2014–2015 навчальному році, та нагородження учнів, які стали
переможцями IІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт Малої академії наук України у поточному навчальному році

Довідка,
рішення колегії

Наказ

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Тороній В.Е.
Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.

IV квартал – 24 грудня 2015 року
1.

Про створення умов для забезпечення права на освіту дітей з
особливими освітніми потребами у навчальних закладах області

Довідка,
рішення колегії

2.

Про стан кадрового забезпечення у професійно-технічних
навчальних закладах
Про забезпечення неухильного дотримання вимог Закону
України „Про охорону праці” з учасниками навчально-виховного
процесу та працівниками навчальних закладів області
Про виконання рішення колегії департаменту освіти і науки,
молоді та спорту облдержадміністрації від 20 грудня 2013 року
„Про роботу відділів (управлінь) освіти, молоді та спорту
райдержадміністрацій та міськвиконкомів із виконання Інструкції
з обліку дітей і підлітків шкільного віку”

Довідка,
рішення колегії

3.

4.

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.

Довідка,
рішення колегії

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Тороній В.Е.

Наказ

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.
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XV. ЗАХОДИ З ІНСПЕКТУВАННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ
ТА НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОБЛАСТІ.
РОБОТА ЗАКАРПАТСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ
№
з/п

1.

2.

3.

4.
5.

Зміст заходів
Забезпечити контроль за проведенням атестації та
ліцензування навчальних закладів області відповідно до
наказів департаменту освіти і науки, молоді та спорту
облдержадміністрації 14.08.2013 № 632 та 29.10.2013
№ 836
З метою виявлення позитивних і негативних тенденцій в
розвитку
освіти
здійснити
контроль
стану
функціонування освітньої галузі щодо дотримання
основних принципів державного контролю (плановість,
цілеспрямованість,
об’єктивність,
незалежність,
достовірність, гласність) в Іршавському, Хустському та
Рахівському районах
Про стан розвитку освіти та забезпечення державного
контролю
функціонування
освітньої
галузі
в
Міжгірському та Великоберезнянському районах
Провести атестаційну експертизу Перехрестівської
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІ
ступенів Закарпатської обласної ради
Провести атестаційну експертизу Закарпатського

Строки
виконання
Постійно

Відповідальні за
виконання

Примітка

Працівники
департаменту

ІІ квартал

Працівники
департаменту

ІV квартал

Працівники
департаменту

Лютий

Працівники
департаменту

Березень

Працівники
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обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді
Провести атестаційну експертизу Мукачівського ліцею
6. імені Святого Іштвана з профільним навчанням
Квітень
інформатики та іноземної мови
Провести ліцензування діяльності з надання освітніх
7. послуг у Закарпатському державному базовому Квітень-травень
медичному коледжі
Провести ліцензування діяльності з надання освітніх
Вересень8. послуг у Закарпатському державному базовому
жовтень
медичному коледжі
Провести атестаційну експертизу Великоберезнянської
9. загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І –
Жовтень
ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради
Провести атестаційну експертизу Закарпатського центру
10. туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської
Листопад
молоді
Провести атестаційну експертизу Закарпатського
11. обласного ліцею-інтернату з посиленою військовоГрудень
фізичною підготовкою Закарпатської обласної ради
Згідно з
Систематично
проводити
засідання
регіональної
графіком,
експертної ради (далі РЕР). Оформляти протоколи
12.
відповідно до
засідання РЕР та накази департаменту щодо
проведених
затвердження рішення РЕР
засідань
Оформити і видати бланки ліцензій і свідоцтв про Відповідно до
13. атестацію дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних
проведених
навчальних закладів
засідань
Оформити і подати заявки на засідання експертної ради Відповідно до
14.
при акредитаційній комісії України. Захистити ліцензійні
проведених

департаменту
Члени РЕР
Працівники
департаменту
Працівники
департаменту
Працівники
департаменту
Працівники
департаменту
Працівники
департаменту
Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Тороній В.Е.,
Савченко Т.Л.
Савченко Т.Л.,
Шеверя М.М.
Тороній В.Е.,
Савченко Т.Л.
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15.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

21.
22.

та атестаційні матеріали ПТНЗ області
Подавати звіти про використання бланків ліцензій
єдиного зразка у Державну службу України з питань
регуляторної політики та розвитку підприємництва
Подати звіт про роботу РЕР до Державної установи
„Навчально-методичний центр з питань якості освіти”
Перевірити дотримання Ліцензійних умов надання
освітніх послуг у дошкільних і загальноосвітніх
навчальних закладах
Перевірити дотримання Ліцензійних умов надання
освітніх послуг у професійно-технічних навчальних
закладах
Провести консультації з керівним складом навчальних
закладів із питань організації та проведення ліцензійних
та атестаційних експертиз
Здійснювати попереджувальний контроль документів із
ліцензування та атестації дошкільних, загальноосвітніх,
позашкільних і професійно-технічних навчальних
закладів
Взяти участь у проведенні ліцензійних експертиз
дошкільних,
загальноосвітніх,
позашкільних
та
професійно-технічних навчальних закладів
Організувати та провести семінари із членами
експертних комісій із питань здійснення ліцензійних та
атестаційних експертиз
Проводити
ліцензування
(атестацію)
приватних
навчальних закладів (відповідно до запитів)

засідань РЕР
Щомісяця

Савченко Т.Л.

Січень,
липень

Савченко Т.Л.

Протягом року

Сопкова Г.І.,
Члени РЕР

Протягом року

Тороній В.Е.,
члени РЕР

Протягом року

Сопкова Г.І.,
Тороній В.Е.,
члени РЕР

Постійно

Члени РЕР

За заявами
навчальних
закладів
Згідно з
наказами
департаменту

Кляп М.І.,
Сопкова Г.І.,
Тороній В.Е.
Кляп М.І.,
Сопкова Г.І.,
Тороній В.Е.
Сопкова Г.І.,
Шеверя М.М.

За потреби
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XVІ. ОСНОВНІ ЗАХОДИ УПРАВЛІННЯ
ДОШКІЛЬНОЇ, ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
1. Наради начальників відділів (управлінь) освіти
райдержадміністрацій та міськвиконкомів
№
з/п
1.
2.
3.

4.

Зміст заходів
Про дотримання вимог чинного законодавства щодо
здійснення кадрової роботи та проведення атестації
педагогічних працівників у навчальних закладах
Про особливості проведення зовнішнього незалежного
оцінювання у 2015 році
Про дотримання вимог чинного законодавства щодо
визначення та нагородження медалями випускників
2015 року
Про особливості завершення 2014 – 2015 навчального року
та проведення державної підсумкової атестації в
загальноосвітніх навчальних закладах

Строки
виконання

Відповідальні за
виконання

Лютий

Сопкова Г.І.,
Славик О.І.

Лютий

Сопкова Г.І.,
Греба О.М.

Квітень

Сопкова Г.І.,
Греба О.М.

Квітень

Сопкова Г.І.,
Греба О.М.

5. Про оптимізацію мережі інтернатних навчальних закладів

Квітень

6. Про підготовку до літнього оздоровлення учнів у 2015 році

Травень

Про підготовку навчальних закладів до 2015 – 2016
навчального року та роботи в осінньо-зимовий період
Про щорічне звітування начальників відділів (управлінь)
8. освіти райдержадміністрацій та міськвиконкомів, керівників
навчальних закладів
7.

Травень
Упродовж
червня-серпня

Примітка

Сопкова Г.І.,
Шеверя М.М.
Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.
Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.
Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Тороній В.Е.
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2. Семінари-практикуми для спеціалістів відділів (управлінь) освіти
райдержадміністрацій та міськвиконкомів
№
з/п

Зміст заходів

Про дотримання вимог чинного законодавства
1. проведенні атестації навчальних закладів

при

Строки
виконання

Відповідальні за
виконання

Лютий

Працівники
управління

Про виконання вимог Закону України „Про звернення
2. громадян”
Про організацію оздоровлення дітей та проведення виховної
3. роботи у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

Лютий

Працівники
управління

Квітень

Сопкова Г.І.,
Чобаня Р.Р.

Про організацію роботи щодо обліку дітей шкільного віку,
4. оформлення відповідних статистичних звітів та інформацій

Травень

Сопкова Г.І.,
Греба О.М.

травень

Сопкова Г.І.,
Петрів А.Б.

Вересень

Працівники
управління

Про організацію харчування та оздоровлення дітей у
5. дошкільних навчальних закладах
Про роботу органів управління освітою щодо протидії
6. самовільному залишенню учнями навчальних закладів

Примітка
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3. Наради-семінари з керівниками закладів
обласного підпорядкування та позашкільних навчальних закладів
№
з/п

Зміст заходів

Про оптимізацію мережі спеціальних загальноосвітніх шкіл1. інтернатів та соціалізація дітей з особливими освітніми
потребами
Про подальше навчання та працевлаштування випускників
3. шкіл-інтернатів у 2014 – 2015 навчальному році

Строки
виконання

Відповідальні за
виконання

Березень

Сопкова Г.І.,
Шеверя М.М.

Травень

Сопкова Г.І.,
Шеверя М.М.

Про організацію та проведення атестації педагогічних
4. працівників навчальних закладів обласного підпорядкування Вересень-квітень

Примітка

Працівники
управління

4. Інші заходи управління дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти
№
з/п

Зміст заходів

Систематично брати участь у засіданнях регіональної
експертної ради з питань ліцензування та атестації
1.
дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладів
Здійснити моніторинг стану злочинності і правопорушень
2.
учнів загальноосвітніх навчальних закладів області
Забезпечити
контроль
за
проведенням
атестації
3. педагогічних
працівників
закладів
обласного
підпорядкування

Строки
виконання

Відповідальні за
виконання

Постійно

Працівники
управління

Упродовж
року

Працівники
управління

Упродовж
року

Працівники
управління

Примітка
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Координувати роботу щодо реалізації Концепції державної
мовної політики
Забезпечити
підготовку
матеріалів
та
провести
нагородження кращих педагогічних працівників обласною
5.
педагогічною премією ім. Августина Волошина відповідно
до чинного Положення
4.

Упродовж року

Сопкова Г.І.,
Лукач А.Ю.

Жовтень

Сопкова Г.І.,
Лукач А.Ю.

XVІІ. ОСНОВНІ ЗАХОДИ УПРАВЛІННЯ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ І НАУКИ
№
з/п

Зміст заходів

Строки
виконання

Проводити наради з керівниками професійно-технічних
Щоквартально
навчальних закладів
Проводити
ліцензування
(атестацію)
державних
професійно-технічних навчальних закладів, професійно- Протягом року за
2.
технічних навчальних закладів інших форм власності та окремим графіком
відомчого підпорядкування
Здійснювати контроль за проведенням державної
За окремим
3. підсумкової атестації та державної кваліфікаційної
графіком
атестації у ПТНЗ
Узагальнити та подати до обласного центру зайнятості
інформацію про випускників ПТНЗ з числа дітей-сиріт та
У визначений
4. дітей, позбавлених батьківського піклування, для
термін
бронювання їм першого робочого місця за отриманою
професією
1.

Відповідальні за
виконання
Мотильчак М.А.,
Тороній В.Е.

Примітка

Тороній В.Е.,
Довганич О.С.
Тороній В.Е.,
Довганич О.С.,
Слюсарєва О.В.
Тороній В.Е.,
Довганич О.С.,
Мец І.М.
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Забезпечити подання обов’язкової державної статзвітності,
5. звітів із виробничої діяльності та позабюджетних
надходжень ПТНЗ до Міністерства освіти і науки України

У визначені
терміни

Здійснити моніторинг працевлаштування випускників Протягом року за
6. ПТНЗ, підготовка яких проводилася за державним
окремим графіком
замовленням
Провести обласні олімпіади із загальнопрофесійних та
7. спеціальних дисциплін
Лютий
Провести обласний конкурс професійної майстерності серед
8. майстрів виробничого навчання
Провести обласні конкурси професійної майстерності серед
9. учнів ПТНЗ

11.

Координувати
роботу школи
лідерів
самоврядування ПТНЗ і ВНЗ області

Жовтень
БерезеньКвітень

учнівського
За окремим
графіком

Організувати та провести тематичні семінари-практикуми
для окремих категорій керівних та педагогічних кадрів (за
13.
окремим графіком і планом)

За окремим
графіком

Провести обласне Свято професії
Червень

14.
16. Сприяти проведенню у вищих навчальних закладах:
обласних науково-практичних конференцій

та

Упродовж року
за окремим

Тороній В.Е.,
Довганич О.С.,
Мец І.М.
Тороній В.Е.,
Довганич О.С.,
Мец І.М.
Тороній В.Е.,
Довганич О.С.,
Слюсарєва О.В.
Тороній В.Е.,
Довганич О.С.,
Слюсарєва О.В.
Тороній В.Е.,
Довганич О.С.,
Слюсарєва О.В.
Тороній В.Е.,
Довганич О.С.,
Бабинець Ю.Ю.,
Слюсарєва О.В.
Тороній В.Е.,
Слюсарєва О.В.
Тороній В.Е.,
Довганич О.С.,
Слюсарєва О.В.
Мотильчак М.А.,
Бабинець Ю.Ю.
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семінарів;
міжнародних конкурсів знавців української мови
ім. П. Яцика та мовно-літературного конкурсу імені
Тараса Шевченка
17. Взяти участь у засіданнях ради директорів вищих
навчальних закладів
18. Провести наради з керівниками вищих навчальних
закладів:
про організацію та проведення вступної кампанії
2015 року;
про підсумки вступної кампанії 2015 року
19. Організувати роботу громадської приймальні „Вступ 2015”

планом

За окремим
планом

Мотильчак М.А.,
Бабинець Ю.Ю.

Червень

Мотильчак М.А.,
Бабинець Ю.Ю.

Вересень
Липень-серпень

20. Узагальнити статистичні дані за результатами вступної
Серпень-вересень
кампанії 2015 року
21. Спільно з радою директорів вищих навчальних закладів
провести щорічне звітування керівників вищих навчальних
Серпень
закладів І – ІІ рівнів акредитації
22. Надавати всебічну підтримку діяльності студентської ради Упродовж року
Закарпатської області щодо виконання запланованих
заходів
23. Сприяти проведенню Дня молоді у вищих навчальних
Червень
закладах
24. Провести комплекс заходів із відзначення Міжнародного
Листопад
дня студентів у 2015 році

Мотильчак М.А.,
Бабинець Ю.Ю.
Бабинець Ю.Ю.
Мотильчак М.А.,
Бабинець Ю.Ю.
Мотильчак М.А.,
Бабинець Ю.Ю.
Мотильчак М.А.,
Бабинець Ю.Ю.
Мотильчак М.А.,
Бабинець Ю.Ю.
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XVІІІ. РОБОТА З УПРАВЛІНСЬКИМИ,
КЕРІВНИМИ, ПЕДАГОГІЧНИМИ ТА ІНШИМИ КАДРАМИ
№
з/п

Зміст заходів

1.

Організувати курси підвищення кваліфікації для керівних і
педагогічних працівників навчальних закладів області,
державних службовців департаменту

2.

Систематично проводити апаратні наради

3.

3.

4.

5.

6.

Щомісячно проводити навчання працівників департаменту
з питань введення в дію нових нормативно-правових актів
та пожоень щодо функціонування освітньої галузі
Провести спільно з працівниками Івано-Франківського
регіонального центру оцінювання якості освіти навчання
із працівниками, які будуть залучені до проведення
зовнішнього незалежного оцінювання у 2015 році
Систематично проводити моніторинг стану та перспектив
забезпечення навчальних закладів керівними та
педагогічними кадрами
Систематизувати списки резерву на керівників навчальних
закладів області відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 29.11.1997
Узагальнити звіти № 83-РВК (про якісний склад
педкадрів), № 6-ПВ (про кількість працівників, їхній
якісний склад та професійне навчання), № 9-ДС (про
кількісний та якісний склад державних службовців),
своєчасно подати їх управлінню статистики та МОН

Строки
виконання
Упродовж року
за окремим
графіком

Відповідальні за
виконання
Сопкова Г.І.,
Палько Т.В.,
Славик О.І.

Щопонеділка

Мотильчак М.А.

Примітка

Упродовж року

І квартал

Сопкова Г.І.

Травень

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Славик О.І.

До 1 січня

Славик О.І.

У терміни,
визначені
законодавством

Славик О.І.,
Ковач М.П.
76

Укласти угоди про цільовий прийом до вищих навчальних
закладів України випускників шкіл сільської місцевості на
2015 рік. Систематично подавати інформацію ВНЗ
7.
України, з якими укладено контракти, про наявність
вакансій у навчальних закладах області з метою цільового
розподілу та працевлаштування
Забезпечити проведення декларування доходів державних
службовців департаменту освіти і науки, молоді та спорту
8.
та
своєчасне
подання
звіту
та
інформації
облдержадміністрації
Забезпечити проведення атестації керівних кадрів
навчальних закладів області відповідно до вимог Типового
положення про атестацію педагогічних працівників,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від
6 жовтня 2010 року № 930
Забезпечити якісну подачу матеріалів для проходження
9. атестації педагогічних працівників області відповідно до
компетенції обласної атестаційної комісії
Узагальнити матеріали щодо нагородження педагогічних
10. працівників області Почесними грамотами департаменту
та відзнаками Міністерства освіти і науки України
Забезпечити
організацію
проведення
спеціальної
перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на
11.
зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій
держави або місцевого самоврядування

У терміни,
визначені
законодавством

Славик О.І.

До 31.03

Сопкова Г.І.,
Славик О.І.

Постійно

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Тороній В.Е.,
Славик О.І.

У терміни,
визначені
законодавством

Сопкова Г.І.,
Славик О.І.

До 30.05

Сопкова Г.І.,
Славик О.І.

Постійно

Мотильчак М.А.,
Славик О.І.,
Ковач М.П.
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XІX. РОБОТА ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ. ПРАВОВА
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Зміст заходів
Систематично вивчати нормативно-правові акти на
відповідність чинному законодавству
Організувати проведення правоосвітньої роботи серед
учнівської та батьківської громадськості
Організувати проведення правовиховної роботи у закладах
для учнів з особливими потребами
Представляти права та законні інтереси департаменту в
різних інстанціях, судових та правоохоронних органах
Організовувати
претензійну та
позовну роботу,
забезпечувати погодження проектів договорів
Надавати консультації з питань застосування чинного
законодавства
Забезпечувати перевірку на відповідність чинному
законодавству проектів наказів та інших актів, що
подаються на підпис керівнику
Здійснювати облік і зберігання текстів законодавчих актів
та інших нормативних документів, підтримувати їх у
контрольному стані
Узагальнити інформацію про правову роботу у 2015 році
Вивчати стан правової освіти та заходи щодо
профілактики правопорушень серед учнівської та
студентської молоді
Здійснити заходи щодо реалізації програми правової
освіти населення

ОСВІТА

Строки
виконання

Відповідальні за
виконання

Постійно

Огар Н.В.

Упродовж року

Огар Н.В.

Упродовж року

Огар Н.В.

Постійно

Огар Н.В.

Постійно

Огар Н.В.

Постійно

Огар Н.В.

Постійно

Огар Н.В.

Постійно

Огар Н.В.

До 20 грудня

Огар Н.В.

Постійно

Огар Н.В.

До 25 січня

Огар Н.В.

Примітка
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12.

13.
14.

15.

16.

Проаналізувати наслідки розгляду претензій, позовів і
судових справ, практики укладання та виконання
договорів (контрактів); внесення керівнику пропозицій
щодо
вдосконалення
правового
забезпечення
господарської діяльності департаменту
Сприяти додержанню законності в реалізації прав
трудового колективу під час вирішення ним питань
виробничого характеру і соціального розвитку
Консультувати виборні органи трудового колективу з
питань законодавства, що стосуються їх повноважень
Сприяти своєчасному вжиттю заходів за протестами та
поданнями прокуратури, окремими ухвалами суду,
рішеннями, постановами, ухвалами господарського суду,
відповідними документами інших правоохоронних і
контролюючих органів
Проводити роботу (навчання), пов’язану із підвищенням
рівня правових знань працівників департаменту,
інформувати про нове у законодавстві, роз’яснювати
існуючу
практику
його
застосування;
надавати
консультації з правових питань

Грудень

Огар Н.В.

Протягом року

Огар Н.В.

Протягом року

Огар Н.В.

Протягом року

Огар Н.В.

Протягом року

Огар Н.В.
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XX. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ВІДДІЛУ ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ РОБОТИ,
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ
№
з/п

Зміст заходів

Забезпечити планування та розробку контрольних
1. показників бюджету області за типами установ в розрізі
районів і міст
Забезпечити зведення звітності економічних показників та
2. подання її відповідно до плану Міністерства освіти і науки
України
Забезпечити зведення щомісячних звітів навчальних
3. закладів обласного підпорядкування про використання
коштів по загальному і спеціальному фондах
Забезпечити зведення розрахунків та економічних
4.
показників до проекту бюджету на 2015 рік

Строки
виконання

Відповідальні за
виконання

Січень-лютий

Маюрник В.К.,
Ремета М.С.

За графіком

Маюрник В.К.,
Орос В.М.,
Ремета М.С.

Щомісяця

Маюрник В.К.,
Ремета М.С.

Червень

Маюрник В.К.,
Орос В.М.,
Ремета М.С.

Взяти участь у перевірках правильності складання
тарифікації і штатних розписів та дотримання чинного
Вересень5. порядку у визначенні адміністративної зарплати за
жовтень
кількості ставок на початок навчального року та на
початок календарного року
Забезпечити узагальнення та подання Міністерству освіти
і науки України пропозицій районних, міських відділів
6. (управлінь) освіти, молоді та спорту щодо плану Травень-червень
економічного і соціального розвитку освіти області на
2016 рік
Забезпечити зведення показників виконання плану по
7.
Грудень
мережі, штатах і контингентах установ освіти за 2015 рік

Примітка

Працівники
відділу

Маюрник В.К.,
Ремета М.С.,
Орос В.М.
Маюрник В.К.,
Стрижак Ф.Ф.,
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Орос В.М.
8. Брати участь у забезпеченні реалізації освітніх програм
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Забезпечити зведення статистичної звітності та подання її
до державних Фондів соціального страхування, Головного
управління статистики
Забезпечити контроль за станом соціального захисту та
матеріального
забезпечення
дітей-сиріт
і
дітей,
позбавлених батьківського піклування, у навчальних
закладах обласного підпорядкування
Забезпечити узагальнення звітності навчальних закладів
обласного підпорядкування щодо заборгованості з оплати
за енергоносії та інші послуги
Забезпечити узагальнення прибуткових і видаткових
документів в порядку централізованого виконання
освітніх програм
Забезпечити контроль за станом збереження і
використання державних ресурсів та виконання заходів
щодо зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни в
органах управління освітою та навчальних закладах,
установах обласного підпорядкування
Забезпечити здійснення моніторингу цін на продукти
харчування
у
навчальних
закладах
обласного
підпорядкування
Забезпечити контроль за дотриманням вимог щодо
правильності застосування економічної класифікації
видатків бюджетних коштів у навчальних закладах
обласного підпорядкування

Протягом року

Працівники
департаменту

Щомісяця

Стрижак Ф.Ф.,
Орос В.М.

Протягом року

Працівники
відділу

Щомісяця

Ремета М.С.,
Орос В.М.

Постійно

Працівники
департаменту

Постійно

Працівники
відділу

Постійно

Орос В.М.,
Стрижак Ф.Ф.

Протягом року

Маюрник В.К.,
Орос В.М.,
Ремета М.С.
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Брати участь у перевірках з питань стану збереження та
ефективного використання державних ресурсів в
16. установах освіти області, зміцнення фінансово-бюджетної
дисципліни та усунення фінансових порушень у
навчальних закладах обласного підпорядкування
Надавати практичну допомогу працівникам органів
управління освітою, навчальних закладів обласного
17. підпорядкування з питань обліку матеріальних цінностей
та у впровадженні законодавчих, інших нормативних актів
щодо дотримання фінансово-бюджетної дисципліни

Протягом року

Працівники
відділу

Протягом року

Працівники
відділу

XXІ. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ОБЛАСНОГО МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТІ ОСВІТИ І НАУКИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
№
з/п
1.
2.

3.

Зміст заходів
Забезпечити
щоденну
обробку
електронної
кореспонденції, що надходить до департаменту освіти і
науки облдержадміністрації
Забезпечувати своєчасне розміщення інформації на вебсторінку
департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації
Контролювати роботу комп’ютерної мережі департаменту
освіти і науки облдержадміністрації

Строки
виконання

Відповідальні за
виконання

Постійно

Девіняк Т.Т.

Постійно

Девіняк Т.Т.,
Лукач А.Ю.,
працівники
департаменту

Постійно

Девіняк Т.Т.

Примітка
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Контролювати роботу електронного документообігу між
департаментом освіти і науки облдержадміністрації та
зовнішніми респондентами
Забезпечити функціонування комп’ютерних програм
5. централізованого збору статистичної інформації (ЗНЗ,
РВК та інших); „Ліга”; „Education”
Надавати консультації відповідальним працівникам
6. управлінь (відділів) освіти райдержадміністрацій та
міських рад з питань впровадження сучасних
інформаційно-комп’ютерних технологій у навчальновиховний процес
Забезпечувати
проведення
відеоконференцій
з
7. Міністерством освіти і науки України та іншими органами
виконавчої влади
Упровадити
програмні
засоби
для
проведення
8. відеоконференцій з керівниками управлінь (відділів)
освіти
райдержадміністрацій
та
міськвиконкомів,
професійно-технічних та вищих навчальних закладів
області
Надавати
консультації
стосовно
функціонування
9. електронної реєстрації дітей в дошкільні навчальні
заклади області
Консультувати відповідальних працівників органів
10. управління освітою в районах та містах із питань видачі
документів випускникам 2014 – 2015 н.р.
4.

Протягом року

Девіняк Т.Т.

Протягом року

Працівники
департаменту

Постійно

Девіняк Т.Т.

Постійно

Девіняк Т.Т.

Протягом року

Девіняк Т.Т.

Протягом року

Девіняк Т.Т.,
Петрів А.Б.

Протягом року

Ковач М.П.,
Огар-Товт О.В.
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Забезпечити виконання наказу Міністерства освіти і науки
11. України від 13.08.2007 № 737 „Про викладення в новій
редакції наказу Міністерства освіти і науки України від
10.12.2003 № 811 „Про затвердження Положення про ІВС Упродовж року
„ОСВІТА” та Порядку замовлення, видачі та обліку
документів про освіту державного зразка”
Забезпечити розподіл підручників, що надходитимуть до
12. області, та здійснювати контроль за надходженням
підручників до відділів (управлінь) освіти, молоді та
У міру
спорту райдержадміністрацій та міськвиконкомів згідно з надходження
рознарядкою департаменту освіти і науки, молоді та
спорту облдержадміністрації
Підготувати
відомості
про
фактичні
учнівські
13. контингенти на 2015 – 2016 навчальний рік
До 30.10.
Підготувати замовлення підручників і навчальних
14. посібників на 2015 – 2016 навчальний рік
Провести обласний семінар для методистів управлінь
15. (відділів) освіти, молоді та спорту райдержадміністрацій
та міськвиконкомів, відповідальних за роботу шкільних
бібліотек, голів відповідних методичних об’єднань
Забезпечити:
16. редагування проектів наказів та інших документів, що
подаються на підпис директору департаменту;
підшивку офіційних періодичних видань, що надходять до
департаменту;
підготовку доповідей на засідання колегії департаменту
освіти і науки облдержадміністрації

Ковач М.П.,
Огар-Товт О.В.

Когутич К.Г.

Когутич К.Г.

До 20.11.

Когутич К.Г.

Лютий

Сопкова Г.І.,
Когутич К.Г.

Протягом року

Сабадош М.В.
Лукач А.Ю.
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17.

Забезпечити ведення обліку вхідної, вихідної документації

Здійснювати контроль за підготовкою документів для
18. розгляду і виконання працівниками департаменту
Вести облік та аналіз листів, заяв, скарг, звернень
19. відповідно до Указу Президента України від 7 лютого
2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо
забезпечення реалізації та гарантування конституційного
права на звернення до органів влади та органів місцевого
самоврядування”
Своєчасно здійснювати аналіз щодо організації роботи зі
20. зверненнями громадян
Здійснювати документальний контроль, вести облік та
21. аналіз виконання актів та доручень Президента України,
Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки
України, облдержадміністрації
Інформувати про розгляд запитів, що надходять
22. безпосередньо до департаменту
Забезпечити належне формування та своєчасне подання
23. державної статистичної звітності за формами 76-РВК,
ЗВ-1, Д-4,5,6,7,9, 13, 1-ПЗ, 1-ЗСО
Подати узагальнені матеріали до статистичного збірника
24. про типи дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних ,
професійно-технічних та вищих навчальних закладів, з
урахуванням
чисельності вихованців, учнів та

Постійно

Свалявчик Т.В.

Постійно

Свалявчик Т.В.

Постійно

Свалявчик Т.В.

Двічі на рік

Свалявчик Т.В.

Постійно

Свалявчик Т.В.

Щоквартально

Свалявчик Т.В.

У визначені
строки

Луцович О.І.

Травень

Луцович О.І.
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XXІІ. ОСНОВНІ ЗАХОДИ
СЛУЖБИ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА БУДІВНИЦТВОМ
ТА КАПІТАЛЬНИМ РЕМОНТОМ
№
з/п

1.

2.

3.

4.

Зміст заходів

Строки
виконання

Розробити план заходів для навчальних закладів області
щодо попередження у навчальних закладах надзвичайних
Серпень
ситуацій техногенного та природничого характеру і
пожежної безпеки в осінньо-зимовий період 2015 –
2016 років
Контролювати своєчасне виконання заходів про нещасні
випадки з учнями під час навчально-виховного процесу та
після занять, травматизм у побуті, дорожньо-транспортні Щоквартально
пригоди та забезпечити своєчасне інформування
Міністерства освіти і науки України
Забезпечити підготовку інформації для подання органам
влади вищого рівня:
про підготовку котелень закладів освіти до роботи в ІІ – ІІІ квартали
осінньо-зимовий період 2015 – 2016 років та забезпечення
їх твердим паливом;
про стан будівництва об’єктів освіти та введення їх в Відповідно до
експлуатацію
строків
введення
об’єктів в дію
Вивчити питання щодо переліку об’єктів будівництва, які
будуть фінансуватися у 2015 році за рахунок коштів
І квартал
державного бюджету, та можливості їх матеріальнотехнічного забезпечення

Відповідальні за
виконання

Примітка

Туряниця О.В.,
Єгоров І.Б.

Туряниця О.В.

Туряниця О.В.,
Єгоров І.Б.
Райхель Й.А.,
Павлюк М.А.,
Туряниця О.В.,
Єгоров І.Б.
Павлюк М.А.,
Туряниця О.В.
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Здійснювати контроль за проведенням капремонтів у
5. навчальних закладах освіти, що фінансуються з обласного
Постійно
бюджету, та за ефективним використанням коштів
Забезпечити практичну допомогу навчальним закладам
6. освіти, що фінансуються з обласного бюджету, в
Постійно
обстеженні технічного стану приміщень, будівель
Здійснювати контроль за підготовкою матеріально7. технічної бази навчальних закладів до нового 2015 –
Постійно
2016 н.р. та роботи в осінньо-зимовий період
Надати методичну допомогу щодо проведення навчання
Упродовж
8. працівників загальноосвітніх навчальних закладів та
року
підвідомчих установ із питань охорони праці
Надавати звіт про проведення закупівель товарів, робіт і
9.
Щоквартально
послуг за державні кошти
Забезпечити контроль за використанням енергоносіїв
Постійно
10. відповідно до інформаційно-енергетичних паспортів
бюджетних установ
Забезпечити підготовку інформації для подання органам
влади вищого рівня про виконання плану заходів
11.
І – ІІ півріччя
облдержадміністрації щодо реалізації статті 3 Закону
України „Про статус гірських населених пунктів в Україні”

Туряниця О.В.,
Єгоров І.Б.
Павлюк М.А.,
Райхель Й.А.
Працівники
департаменту
Райхель Й.А.,
Павлюк М.А.
Павлюк М.А.
Туряниця О.В.,
Єгоров І.Б.
Туряниця О.В.,
Єгоров І.Б.
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XXІІІ. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАСНИХ МАСОВИХ ЗАХОДІВ
№
з/п

3.

Строки
виконання
Сприяти організації та проведенню різдвяно-новорічних Грудень-січень
свят
Сприяти організації та проведенню фестивалю „Різдвяна
Січень
зіронька”
Провести обласний тур Всеукраїнського конкурсу
„Учитель року – 2015” у 4 номінаціях
Лютий

4.

Сприяти організації та проведенню обласної телевізійної
інтелектуальної гри-вікторини „Я знаю все”

Січень-квітень

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.

5.

Сприяти участі молоді у заходах з відзначення річниці
Карпатської України (Красне поле, Хуст)

Березень

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.

6.

Сприяти організації та проведенню спортивно-масового
заходу серед школярів „Олімпійське лелеченя”

Березень-квітень

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.

Квітень

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.,
Тороній В.Е.

За окремим
графіком

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.

Квітень-травень

Сопкова Г.І.,
Чобаня Р.Р.

1.
2.

7.

8.
9.

Зміст заходів

Провести
писанко!”

обласний

фестиваль-конкурс

„Воскресни,

Провести обласний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”)
Провести обласний фізкультурно-патріотичний фестиваль
школярів „Нащадки козацької слави”

Відповідальні за
виконання
Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.
Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.

Примітка

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.
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Провести обласні змагання з пожежно-прикладних видів
10. спорту

Квітень-травень

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.

Травень

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.

Сприяти організації та проведенню обласної благодійної
12. акції „Серце до серця”

Травень

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.

Провести заходи національно-патріотичного виховання,
13. присвячені відзначенню Дня Перемоги

Травень

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.

Травень

Працівники
департаменту

Сприяти у проведенні обласного фестивалю-конкурсу
15. „Молодь обирає здоров’я”

Травень-червень

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.

Взяти участь у відзначенні Міжнародного дня захисту
16. дітей

1 червня

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.

Провести обласний фестиваль „Сузір’я талановитих
17. дошкільнят”

Червень

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.

Червень-липень

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.

Червень-липень

Мотильчак М.А.,

Сприяти організації та проведенню профорієнтаційного
фестивалю Ліги КВН загальноосвітніх навчальних
11.
закладів Закарпатської області

14.

Взяти участь у проведенні Свята останнього дзвоника

Провести свято відзначення найрозумніших випускників
за результатами зовнішнього незалежного оцінювання
18.
у 2015 році
19. Сприяти у проведенні фестивалю юних поетів, прозаїків,
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журналістів, художників,
„Рекітське сузір’я”

митців

фото

і

Сопкова Г.І.

малюнка

Провести виставку-звіт дитячої творчості позашкільних
закладів
обласного
підпорядкування
20. навчальних
„Країна юних майстрів”

Серпень

21. Взяти участь у відзначенні Дня знань

1 вересня

22.

Провести обласний конкурс дитячої творчості „Ми –
Вересень-жовтень
таланти твої, Закарпаття!”

23. Відзначити День працівників освіти
На виконання доручення голови обласної державної
адміністрації від 11.12.2008 № 02-5/141, з метою
привернення уваги місцевих органів виконавчої влади,
24.
органів місцевого самоврядування, громадськості до
проблем дошкільної освіти провести конкурс „Кращий
дошкільний навчальний заклад”
Сприяти організації та проведенню новорічно-різдвяних
25.
свят

План узагальнила
заступник директора департаменту –
начальник управління дошкільної,
загальної середньої та позашкільної освіти

Жовтень

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.
Працівники
департаменту
Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.
Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.

Листопад

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.

Грудень-січень

Мотильчак М.А.,
Сопкова Г.І.

Г. Сопкова
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