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В с т у п 

 

Розпочата реформа освіти, яка ставить у центрі уваги дитину, дбає про її розвиток, змушує думати про те, як 

мотивувати її до якісного навчання, як створити умови для подальшого розвитку особистості, забезпечити  сучасну 

матеріально-технічну базу (належним чином обладнані спортивні об’єкти, кабінети природничо-математичного та 

іншого спрямування, навчальні майстерні, комп’ютерне і мультимедійне обладнання, швидкісний доступ до Інтернету 

тощо), підготувати вчителя до роботи в умовах нового змісту освіти і нових форм роботи.   

Основоположною цінністю Нової української школи є забезпечення рівного доступу до якісної освіти. 

На реалізацію освітньої політики держави і спрямовано заходи Плану роботи департаменту освіти і науки 

Закарпатської обласної державної адміністрації на 2020 рік, в основі яких дотримання і забезпечення виконання 

основних положень Конституції України, Закону України „Про освіту”, інших спеціальних законів у галузі освіти, 

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. 

В основі планування роботи департаменту – Концепція державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти „Нова  українська школа”,  Закони України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про загальну 

середню освіту”, „Про професійно-технічну освіту”, „Про фахову передвищу освіту”, „Про вищу освіту”, 

„Про  позашкільну освіту”, „Про охорону дитинства”, „Про оздоровлення та відпочинок дітей”, державні та регіональні 

програми. 

Заплановані заходи будуть спрямовані на створення опорних закладів освіти та забезпечення підвезення учнів до 

цих закладів, охоплення дошкільною освітою дітей віком 3 – 5 років, забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з 

особливими освітніми потребами, до здобуття якісної освіти, на  створення освітнього середовища, орієнтованого на 

задоволення потреб та інтересів здобувачів освіти, включаючи надання можливостей для формування індивідуальної 

освітньої траєкторії, зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти для забезпечення всебічного розвитку 

особистості здобувачів освіти тощо.  

План роботи на 2020 рік є базовим, корекція його завдань і змісту здійснюватиметься через щомісячне, щотижневе 

планування та аналіз його виконання. 
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І.  А н а л і з    р о б о т и   

департаменту  освіти  і  науки  Закарпатської  обласної  державної  адміністрації   

за  2019  рік  та  завдання  на  2020  рік 
 

На виконання Плану роботи департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації на 

2019  рік працівники департаменту та його структурних підрозділів у рамках реалізації Закону України „Про освіту”  та 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти „Нова українська школа” на 

період до 2029 року в області вжито заходи з метою створення умов  для забезпечення рівного доступу до якісної освіти 

шляхом застосування програмно-цільового підходу до вирішення освітніх питань, для інтеграції дітей з особливими 

освітніми потребами у соціум, для покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, виявлення та підтримки 

обдарованої і талановитої учнівської молоді, а також педагогів, які досягають найкращих результатів у наданні якісних 

освітніх послуг. Зокрема, у галузі дошкільної освіти за станом на 01.10.2019 функціонує 598 закладів дошкільної 

освіти, у яких виховується понад 45,6  тис. дітей.  За оперативними даними місцевих органів управління освітою, 

відсоток охоплення дітей дошкільного віку від 3  до 5 років становить  86,0%, а п’ятирічного віку – 97%. У порівнянні з 

минулим роком показник завантаженості закладів у розрахунку на 100 місць знизився – із 113 до 108. 

З метою створення додаткових місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку, на виконання затвердженого  в 

області плану дій на 2017 – 2019 роки  щодо поетапного створення додаткових місць у закладах освіти для дітей 

дошкільного віку у 2017 році створено 981 місце (передбачено 990), у 2018 році – 885 (заплановано 660), у 2019 році – 

заплановано 1075, а створено 335 місць. Тобто із запланованих за три роки 2725 місць за станом на 01.10.2019 фактично 

створено 2201 місце.  

Актуальні питання функціонування закладів дошкільної освіти в умовах реформування освітньої галузі було 

розглянуто 17 – 18 вересня під час „відкритої управлінської студії” для керівників закладів дошкільної освіти, 

відповідальних за дошкільну освіту в районі (місті, ОТГ), начальників місцевих органів управління освітою. Участь у 

заході взяла заступник голови обласної державної адміністрації Ольга Травіна.  

У рамках „відкритої управлінської студії” підбито підсумки конкурсу „Кращий заклад дошкільної освіти”. 

У  2019 році учасниками  конкурсу були 27 закладів дошкільної освіти: 12 закладів дошкільної освіти міської та 15 – 

сільської місцевості. Переможців у кожній із номінацій нагороджено грошовою премією у сумі: за І місце – 50 000 грн, 

за ІІ місце – 40 000 грн, за ІІІ  місце – 30 000 гривень. Крім того, грошовою премією у розмірі 10 000 грн відзначено 

кожного учасника конкурсу, усього на цю мету використано 450 тис. гривень. 
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За підсумками 2019 року у галузі загальної середньої освіти функціонують 665 закладів загальної середньої 

освіти, де освіту здобувають 167 899 учнів, у тому числі 835 у дев’яти приватних закладах. 

У 2018/2019 навчальному році відкрито Вишківську загальноосвітню школу І – ІІ ступенів Великоберезнянської 

районної ради на 162 місця (вересень, 2018) та Вільховатську загальноосвітню школу І ступеня Рахівського району 

(вересень, 2018), у травні 2019 року відкрито корпус початкової ланки Мукачівського навчально-виховного комплексу 

„Гармонія” для 264 учнів. 

На виконання заходів Закону України „Про освіту” та упровадження Концепції  „Нова українська школа”                             

27 – 28 лютого проведено „відкриту управлінську студію” для керівників місцевих органів управління освітою, закладів 

освіти та працівників районних (міських) методичних кабінетів з питань функціонування освітньої галузі. 

З метою задоволення освітніх потреб національних меншин в області функціонує 119 закладів загальної середньої 

освіти з навчанням мовами національних меншин, де рідною мовою навчається 21 237 учнів. 

У березні для 200 випускників закладів з навчанням угорською мовою на базі Великодобронської ЗОШ І – ІІІ 

ступенів Ужгородської районної ради, Яношівської ЗОШ І – ІІІ ступенів Берегівської районної ради та Карачинського 

ліцею проведено підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури  у формі табору 

„БомбеЗНО”, ініційованого Міністерством освіти і науки України у рамках проєкту „Фінська підтримка реформи 

української школи „Навчаємось разом”.  28 березня мовний табір у Великодобронській ЗОШ І – ІІІ ступенів 

Ужгородської районної ради  відвідала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. У контексті зазначеного в серпні  

на базі закладів освіти м. Берегово та Берегівського району проведено літні мовні табори „БомбеЗНий GoCamp” з 

української та англійської мов для 250 учнів.  

Крім зазначеного, з метою імплементації статті 7 Закону України „Про освіту” із 3 по 17 липня 2019 року в 

м. Львів, з метою підвищення педагогічної майстерності щодо застосування сучасних методик викладання української 

мови як державної для здобувачів освіти, рідна мова яких не належить до однієї з українською мовної групи, 19 

педагогів області, серед яких учителі початкових класів, учителі української мови і літератури закладів загальної 

середньої освіти з навчанням угорською та румунською мовами, методист Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, взяли участь у Літній академії, що проводиться в межах проєкту „Фінська підтримка реформи 

української школи „Навчаємось разом”, а упродовж 27 – 29 листопада 2019 року одноденний тренінг проведено у 

м. Ужгород, м. Берегово та м. Тячів. Його учасниками стали відповідно 19, 47 та 49 педагогів. 

Актуальним на сьогодні є питання оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти, створення опорних шкіл, 

що відповідали б вимогам сучасного освітнього простору та переходу до профільного навчання у старшій школі. Так, в 

області заплановано створення 39 опорних закладів освіти. З метою облаштування їх за принципами нового освітнього 
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простору за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на виконання Програми розвитку освіти Закарпаття на 

2013 – 2022 роки, закуплено 104 комплекти сучасних шкільних меблів на суму 3354,9 тис. гривень, а також придбано 

40 одиниць інтерактивної панелі на суму 3124,8 тис. гривень.  

Разом з тим, у зв’язку із зменшенням контингенту учнів і вимогою Закону України „Про освіту” щодо навчання 

дитини за місцем проживання назріла необхідність реорганізації шкіл-інтернатів обласного підпорядкування. На 

виконання плану реформування освітньої галузі рішенням сесії обласної ради 26 вересня 2019 року № 1534 ліквідовано 

Домбоківську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради і на її базі 

створено філію „Едельвейс” Закарпатського обласного центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської 

молоді, де послуги з оздоровлення та відпочинку упродовж однієї зміни зможуть отримувати 90 вихованців. 

Продовжено роботу з надання відповідних освітніх послуг та забезпечення кваліфікованого супроводу дітям з 

особливими освітніми потребами. У 2019/2020 навчальному році інклюзивне навчання організовано у 268 закладах 

загальної середньої освіти, де функціонують 616 інклюзивних класів, в яких навчається 726  дітей з особливими 

освітніми потребами, у 77 закладах дошкільної освіти 99 груп, в них − 133 дітей з особливими освітніми потребами, а 

також у двох закладах професійної (професійно-технічної) освіти створено умови для організації інклюзивного навчання 

для трьох осіб з особливими освітніми потребами. Кількість асистентів вчителів та вихователів збільшилась у 3 рази, а 

також 46 дітей потребують надання соціальних  послуг асистента дитини.  

У 10 закладах загальної середньої освіти створено 24 спеціальні класи, в яких навчається 185 дітей та у п’яти 

закладах дошкільної освіти − 13 спеціальних груп, де навчається 242 дитини з особливими освітніми потребами. 

З метою забезпечення права дітей із особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття 

дошкільної та загальної середньої освіти (включаючи професійну (професійно-технічну)) через оцінку розвитку дитини, 

надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їхнього кваліфікованого супроводу в 

області функціонують 18 інклюзивно-ресурсних центрів. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 88 ,,Деякі питання використання 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами у 2018 році” (зі змінами ) у 2019 році на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами області виділено субвенцію з державного бюджету у сумі 19 337,3 тис. гривень. 

Пріоритетом галузі освіти залишається заохочення і підтримка талановитої, обдарованої молоді та творчо 

працюючих педагогів: 42 переможців IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та 

вчителів, які підготували призерів, а також 18 переможців ІІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України 22 серпня 2019 року на розширеному підсумковому засіданні колегії 
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департаменту нагороджено грошовими преміями у сумі 4 тисячі гривень за перше місце, 3  тисячі – за друге, 2 тисячі 

гривень – за третє місце. 42 учителів, які їх підготували, також відзначено грошовими преміями. За перше місце 

8 тис. гривень, 6 тис. грн – за друге та 4 тис. грн – за третє місце; премію у сумі 10 тис. грн вручено переможцю 

міжнародної олімпіади з математики Олесю Голембовському, випускнику Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради.  Усього 

використано на цю мету майже 500 тис. грн; 

традиційно відзначено випускників, які за результатами зовнішнього незалежного оцінювання отримали найвищу 

кількість балів з навчального предмета – 200. Таких у 2019 році в області було двоє; 

з метою піднесення ролі й авторитету педагога в суспільстві, відзначення кращих працівників за значний особистий 

внесок у розвиток освітньої галузі у 2019 році обласною педагогічною премією імені Августина Волошина відзначено 

17 педагогів, розмір премії становив 10  тисяч гривень; 

у 2019 році суми грошових премій за перемогу в обласному етапі конкурсу „Учитель року” визначено у розмірі: за І 

місце – п’ять мінімальних зарплат, за ІІ місце – чотири, за третє місце – три мінімальні зарплати. 

З метою створення для кожної дитини власної платформи успіху в умовах реалізації Концепції „Нова українська 

школа” 27 – 28 лютого для керівників усіх закладів загальної середньої освіти, що забезпечують надання початкової 

освіти, завідувачів районних (міських) методичних кабінетів та працівників, відповідальних за початкову освіту в районі 

(місті, ОТГ), було проведено „відкриту управлінську студію”. У фойє „ПАДІЮНу” вітчизняними виробниками було 

розгорнуто експозицію, що представляла сучасні меблі та обладнання для учнів початкових класів Нової української 

школи, а також для кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів і ресурсних кімнат. 

У 1 класах у 2019/2020 навчальному році навчається 17 811 учнів. Усі першокласники отримали ігрові набори 

LEGO Six  Bricks та LEGO Play Box. 

У 2019 році в області вживалися заходи для оснащення закладів загальної середньої освіти сучасною матеріально-

технічною базою (зокрема засобами навчання, комп'ютерними комплексами, мультимедійним обладнанням), для 

придбання шкільних автобусів, підключення закладів освіти до швидкісного Інтернету тощо. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019  року № 130 „Деякі питання надання 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти „Нова українська школа” у 2019 році” Закарпатській області було виділено кошти освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 41 066,6 тис. грн, у тому числі 9987,9 тис. грн для придбання 

дидактичних матеріалів, 15 980,6 тис. грн – шкільних меблів та 13 983,0 тис. грн – комп’ютерного обладнання.  
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Також розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1012-р „Про розподіл резерву 

коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році” було передбачено кошти освітньої 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 59 466,5 тис грн, у тому числі 6821,8 тис. грн для 

придбання україномовних дидактичних матеріалів, 8612,8 тис. грн – для природничо-математичних кабінетів та 

44 031,0 тис. грн – для забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої 

освіти області. Рішенням сесії обласної ради 04.04.2019 № 1422 здійснено розподіл зазначених коштів  між бюджетами 

районів області. 

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 року № 319 „Деякі питання надання субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти” 

Закарпатській області передбачено кошти освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 76 315,4 

тис. грн, у тому числі  14 509,9  тис. грн для придбання комп’ютерного обладнання, 36 654,4 тис. грн – для закупівлі та 

встановлення обладнання і програмного забезпечення, проведення швидкісного Інтернету і встановлення Wі-Fі, 

6034,5  тис. грн – на придбання спеціалізованих автомобілів для ІРЦ, 19 116,6  тис. грн – шкільних автобусів. 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 року № 493-р „Про затвердження 

розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних 

комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів у 2019 році” для області виділено 

6853,6  тис.  гривень 

На кінець 2019 року в області функціонує 29 закладів позашкільної освіти, де у 2009  гуртках, групах та інших 

творчих об’єднаннях охоплено 31 524 дитини. Проводиться робота щодо залучення дітей до занять у гуртках та 

спортивних секціях закладів загальної середньої освіти. Зокрема, 64 666 учнів охоплено гуртковою роботою в закладах 

загальної середньої освіти. Усього у поточному навчальному році позашкільною освітою охоплено понад 60 відс. дітей 

та учнівської молоді. 

На обласному рівні з метою збереження і продовження культурно-історичних традицій української нації, 

забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, утвердження принципів загальнолюдської моралі, 

консолідації українського суспільства навколо ідеї спільного майбутнього проведено фестиваль-конкурс „Воскресни, 

писанко!”, конкурс „Малюнок, лист, вірш до мами” і конкурс літературних творів, творів образотворчого мистецтва та 

фоторобіт „Захисники України: історія та сьогодення”. 

У 2019 році активізовано роботу з упровадження гри ,,Сокіл” (,,Джура”), створено нові рої та курені, організовано 

проведення її початкових (3264 учасники), міських (районних та в ОТГ) (2037 учасників) та обласного (18 роїв-

переможців понад 170 джур, виховників та таборової старшини) етапів. Уперше у 2019 році проведено Збір активістів 
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Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”) (середня та молодша вікові група) – 

,,Школа джур козацьких”. 

Упродовж року в закладах освіти проводилася краєзнавчо-дослідницька робота у рамках Всеукраїнської 

краєзнавчої акції „Українська революція: 100 років надії і боротьби”, за підсумками якої на базі Закарпатського центру 

туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської молоді організовано підсумкову обласну краєзнавчу 

конференцію. 

На базі Воловецької філії Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру „Арніка” послуги з 

оздоровлення та відпочинку надано для 1080 учнів 6 – 8 класів закладів загальної середньої освіти, а також літерів 

учнівського самоврядування  області. Крім того, у рамках реалізації соціально-культурного проекту ,,Схід і Захід разом” 

на базі філії організовано відпочинок дітей із зони АТО та із зони проведення операції об’єднаних сил, вихованців 

національно-патріотичних клубів та об’єднань з населених пунктів Луганської області.  

У галузі професійно-технічної освіти підготовку кадрів забезпечують 16 державних закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти. Загальний контингент за станом на 1 жовтня 2019 року – 5586  учнів. Разом з тим, 

несприятлива демографічна ситуація в регіоні призводить до щорічного скорочення контингенту. 

З метою оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти для якісної 

підготовки робітничих кадрів з урахуванням потреб сучасного виробництва в області функціонують навчально-

практичні центри з професій „Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування” у Хустському професійному ліцеї 

та „Швачка. Кравець. Закрійник” у Хустському професійному ліцеї сфери послуг. На базі Державного навчального 

закладу „Ужгородський центр професійно-технічної освіти” – навчально-практичний центр сучасних будівельних 

технологій та матеріалів „Снєжка” і навчально-практичний центр з професій „Електрозварник ручного зварювання, 

електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних зварювальних машинах, зварник”. Для забезпечення належної 

організації навчально-виробничого процесу, формування в учнів додаткових професійних компетентностей з професій 

офіціант, бармен, кухар, кондитер в Ужгородському вищому професійному училищі торгівлі та технологій харчування – 

навчально-виробничий комплекс „Ресторан, бар, кафе”. 

6 грудня 2019 року з участю міністра освіти і науки України Ганни Новосад відкрито навчально-практичний центр з 

професій електротехнічного спрямування у Свалявському професійному будівельному ліцеї. Для модернізації та 

оновлення матеріально-технічної бази закладу, з метою підготовки електромонтажників та електромонтерів, які б 

задовольняли вимоги регіонального ринку праці та відповідали критеріям сучасних роботодавців, було виділено 

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 630,0 тис. гривень. 
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Елементи дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників упроваджено у Вищому 

професійному училищі № 3 м. Мукачево з професії „Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів, контролер 

радіоелектронної апаратури та приладів”; у Міжгірському професійному ліцеї (професія „Лісник, єгер”) та ДПТНЗ 

„Білківський професійний аграрний ліцей” (професія „Електрогазозварник”). 

В області підготовку фахівців з вищою освітою здійснюють 23 заклади вищої освіти: 4 університети, 1 академія, 

2  інститути, 15 коледжів та 1 технікум, з яких 5 – комунальної форми власності, 13 – державної та 4 – приватної. У 

2019/2020 навчальному році навчається 28,9 тис. студентів. У рамках реалізації Програми розвитку освіти Закарпаття на 

2013 – 2022 роки департамент здійснює підтримку пільгових категорій студентів закладів вищої освіти з оплати за 

контрактну форму навчання. У 2019/2020 навчальному році допомогу з оплати навчання на контрактній основі 

отримали 88 студентів із соціально незахищених сімей на загальну суму 621 283   гривні. 

 

Серед основних  завдань освітньої  галузі у 2020 році: 

у дошкільній  освіті: 

розвиток мережі закладів дошкільної освіти різних типів та форм власності відповідно до освітніх та національно-

культурних потреб населення; 

урізноманітненням форм здобуття дошкільної освіти; 

створення безпечного освітнього простору; 

трансформація дошкільної освіти до потреб загальної середньої освіти; 

розвиток дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та 

фізичних особливостей; 

організація супроводу дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному просторі закладу дошкільної 

освіти; 

осучаснення навчально-матеріальної бази та інформаційно-технічного забезпечення закладу дошкільної освіти; 

збільшення відсотка охоплення дошкільною освітою; 

зменшення кількості вихованців на 100 місць (розвантаження); 

 

у загальній  середній  освіті: 

продовження реалізації Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти „Нова 

українська школа”, у тому числі шляхом формування опорних закладів освіти;   
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створення необхідних умов для навчання учнів безпосередньо за місцем їх проживання, зокрема у сільській 

місцевості, або забезпечення регулярного підвезення, у тому числі  до опорних закладів; 

створення сучасного освітнього середовища, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання 

учнів; 

продовження роботи щодо створення умов для забезпечення доступності та покращення якості надання освітніх 

послуг кожній дитині, у тому числі дітям з особливими освітніми потребами;  

реформування діючої мережі інтернатних закладів області; 

координація роботи інклюзивно-ресурсних центрів;  

проведення заходів навчального та культурно-просвітницького змісту; 

 

у позашкільній освіті: 

створення оптимальних умов для занять позашкільною освітою з використанням  різних форм і методів роботи; 

реалізація основних засад національно-патріотичного виховання дітей та молоді; 

створення умов для здобуття позашкільної освіти дітьми сільської місцевості шляхом відкриття гуртків на базі 

закладів загальної середньої освіти сільської місцевості; 

залучення до занять у гуртках дітей з особливими освітніми потребами; 

створення умов для повноцінного відпочинку та удосконалення мовних навичок шляхом розширення мережі літніх 

мовних таборів;  

підтримка обдарованої молоді через залучення її до науково-дослідної та пошукової діяльності;  

забезпечення повноцінного відпочинку дітей шкільного віку на базі Воловецької філії Закарпатського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді „Арніка” та на базі філії „Едельвейс” Закарпатського центру 

туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді;  

 

у професійно-технічній освіті: 

підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти з 

урахуванням вимог сучасного виробництва; 

формування регіонального замовлення з урахуванням потреб регіонального ринку праці; 

створення навчально-практичних центрів галузевого спрямування; 

упровадження дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітничих кадрів з окремо 

визначених професій; 
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проведення профорієнтаційної роботи серед учнів закладів загальної середньої освіти; 

 

у вищій освіті: 

здійснення заходів щодо соціального захисту здобувачів освіти у частині виділення коштів для надання пільг 

з  оплати за навчання студентів, які навчаються на контрактній основі; 

підтримка проведення виховних заходів, сприяння у розвитку студентського самоврядування у закладах вищої 

освіти;  

 

для забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці: 

здійснення контролю за наданням послуг безпечного харчування;  

здійснення контролю за дотриманням вимог охорони праці і безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки; 

продовження реалізації заходів програми „Гідність дитини”; 

проведення заходів щодо організації передачі цілісних майнових комплексів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти. 
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ІІ.  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          8
30

  
 Перерва на обід           12

00
  – 12

45 
 Завершення робочого дня            17

30
, п’ятниця – 16

15 
  

П р и й о м     в і д в і д у в а ч і в: 
 

Назва посади Прізвище керівника День, час 

Директор департаменту  

освіти і науки  

Закарпатської облдержадміністрації 
Сопкова Г.І. 

 

Вівторок 

9
00

  – 16
00

  
 

Виїзний прийом – раз у місяць 

четвер 9
00

  – 16
00

 

Заступник директора – начальник управління 

освіти та науки департаменту освіти і науки  

Закарпатської облдержадміністрації 

 

Шеверя М.М.  

 

Середа 

9
00

 – 16
00

  

Виїзний прийом – раз у місяць 

п’ятниця  9
00

  – 15
00

 

Заступник директора – начальник управління 

фінансово-економічної, кадрової та правової 

роботи  департаменту освіти і науки  

Закарпатської облдержадміністрації 

Маюрник В.К. 

 

Четвер 

9
00

 – 16
00

 

Виїзний прийом – раз у місяць 

вівторок 9
00

  – 16
00

 

Начальники відділів,  

спеціалісти департаменту освіти і науки  

Закарпатської облдержадміністрації 

 
Щоденно 

9
00

  – 16
00
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ІІІ.  Циклограма  діяльності  департаменту  освіти  і  науки  облдержадміністрації 

  
 

 

 

№ 
з/п 

Заходи Термін Час Відповідальні 

1. 

 

Колегія  департаменту освіти і науки  

Закарпатської облдержадміністрації 
 

Раз у квартал – третій четвер 

(березень, червень, серпень, грудень) 
11

00 
Сопкова Г.І.  

2. 

 

Засідання регіональної експертної ради 

 

Раз у місяць – третій вівторок місяця 

(за окремим графіком) 
11

00
 Сопкова Г.І. 

3. 

 

Інструктивні наради з працівниками 

структурних підрозділів департаменту 

 

Щопонеділка 8
30

 Сопкова Г.І. 

4. 

 

Наради начальників  

місцевих органів управління освітою 

 

Раз у два місяці – перша середа місяця 

(лютий, квітень, червень, 

серпень, жовтень, грудень) 

11
00

 

Сопкова Г.І.,  

працівники 

департаменту   

5. 

 

Наради директорів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти  

 

Раз у квартал – друга середа місяця 

(березень, червень,  

вересень, грудень)  

11
00

 

Сопкова Г.І., 

працівники 

департаменту 

6. 

 

Наради директорів закладів освіти 

обласного підпорядкування 

 

Раз у квартал – третя середа місяця 

(березень, червень,  

вересень, грудень) 

11
00

 

Сопкова Г.І.,  

працівники 

департаменту  
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ІV.  КОНТРОЛЬ  ЗА  ВИКОНАННЯМ  ЗАКОНІВ  УКРАЇНИ,  

     УКАЗІВ   ПРЕЗИДЕНТА  УКРАЇНИ 
 

 З м і с т    з а х о д і в 
Строки 

виконання 

Відповідальні  

за  виконання 

Примітка 

1.  Конвенція про права дитини від 20.11.1989 Постійно 
Працівники 

департаменту 

 

2.  
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 

10.12.1948 
Постійно 

Працівники 

департаменту 

 

3.  Конвенція про права осіб з інвалідністю від 13.12.2006 Постійно 
Працівники 

департаменту 

 

4.  Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII „Про освіту” Постійно 
Працівники 

департаменту 

 

5.  
Закон України від 13.02.1999 №651-XIV „Про загальну середню 

освіту”  
Постійно 

Працівники 

департаменту 

 

6.  
Закон України від 10.02.1998 № 103/98–ВР „Про професійну 

(професійно-технічну) освіту” 
Постійно 

Працівники 

департаменту 

 

7.  Закон України від 11.07.2001 № 2628-ІІІ „Про дошкільну освіту”  Постійно 
Працівники 

департаменту 

 

8.  Закон України від 22.06.2000 №1841-ІІІ „Про позашкільну освіту”  Постійно 
Працівники 

департаменту 

 

9.  Закон України від 01.07.2014 № 1556-VI „Про вищу освіту” Постійно 
Працівники 

департаменту 

 

10.  
Закон України від 06.06.2019 № 2745-VIІІ „Про фахову передвищу 

освіту”  

Постійно  Працівники 

департаменту 

 

11.  

Закон України від 02.10.2019 № 140-ІХ „Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності 

інституційного механізму запобігання корупції”  

 

Постійно 
Працівники 

департаменту 
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12.  
Закон України від 02.10.2019 №139-ІХ „Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування 

господарської діяльності” 

Постійно 
Працівники 

департаменту 

 

13.  
Закон України від 19.09.2019 № 117-ІХ „Про внесення змін до деяких 

законів України щодо перезавантаження влади”  

Постійно  Працівники 

департаменту 

 

14.  
Закон України від 18.12.2018 № 2657-VІІІ „Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу 

(цькуванню)” 

Постійно  

 

15.  Закон України  „Про  державний  бюджет  України  на 2019 рік” 
Упродовж 

року 

Працівники 

департаменту 

 

16.  
Закон України від 07.12.2017 № 2229-VІІІ „Про  запобігання та 

протидію домашньому насильству”  
Постійно 

Працівники 

департаменту  

 

17.  Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII „Про публічні закупівлі”  Постійно 
Працівники 

департаменту 

 

18.  Закон України від 10.12.2015 № 889-VІІІ „Про державну службу” Постійно 
Працівники 

департаменту 

 

19.  
Закон України від 26.11.2015 № „Про наукову і науково-технічну 

діяльність” 
Постійно 

Працівники 

департаменту 

 

20.  

Закон України від 14.05.2015 № 425-VIII „Про внесення змін до деяких 

законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та 

їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення 

антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або 

під час масових акцій протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо 

переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти” 

Постійно 
Працівники 

департаменту 

 

21.  
Закон України від 02.03.2015 № 222-VІІІ „Про  ліцензування видів 

господарської діяльності”  
Постійно 

Працівники 

департаменту 

 

22.  
Закон України від 11.02.2015 № 183-VIІІ „Про відкритість 

використання публічних коштів” 
Постійно 

Працівники 

департаменту 

 

23.  Закон України від 14.10.2014 № 1700-VІІ „Про запобігання корупції” Постійно 
Працівники 

департаменту 
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24.  Закон України від 16.09.2014 № 1682-VІІ „Про очищення влади” Постійно 
Працівники 

департаменту 

 

25.  
Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI „Про адміністративні 

послуги” 

Протягом 

року 

Працівники 

департаменту 

 

26.  
Закон України від 20.09.2011 № 3739-VІ „Про протидію торгівлі 

людьми” 
Постійно 

Працівники 

департаменту 

 

27.  
Закон України від 08.09.2011 № 3715-VІ „Про пріоритетні напрями 

інноваційної діяльності в Україні” 
Постійно 

Працівники 

департаменту 

 

28.  Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI Постійно 
Працівники 

департаменту 

 

29.  Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI Постійно 
Працівники 

департаменту 

 

30.  
Закон України від 04.09.2008 № 375-VI „Про оздоровлення та 

відпочинок дітей” 
Постійно 

Працівники 

департаменту 

 

31.  
Закон України від 05.04.2007 № 877-V „Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”  
Постійно 

Працівники 

департаменту 

 

32.  
Закон України від 06.10.2005 № 2961-IV „Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні”  
Постійно 

Працівники 

департаменту 

 

33.  
Закон України від 22.09.2005 № 2899-IV „Про заходи щодо 

попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх 

шкідливого впливу на здоров’я населення”  

Постійно 
Працівники 

департаменту 

 

34.  
Закон України від 13.01.2005 № 2342-IV „Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування” 

Постійно 
Працівники 

департаменту 

 

35.  
Закон України від 20.11.2003 № 1296-IV „Про захист суспільної 

моралі” 
Постійно 

Працівники 

департаменту 

 

36.  
Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV „Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування” 
Постійно 

Працівники 

департаменту 

 

37.  
Закон України від 11.07.2001 № 2623-ІІІ „Про пріоритетні напрямки 

розвитку науки і техніки” 
Постійно 

Працівники 

департаменту 
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38.  Закон України від 26.04.2001 № 2403-ІІІ „Про охорону дитинства”  Постійно 
Працівники 

департаменту 

 

39.  

Закон України від 21.12.2000 № 2180-ІІІ „Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності” 

Постійно 
Працівники 

департаменту 

 

40.  
Закон України від 02.03.2000 № 1533-ІІІ „Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування на випадок безробіття” 
Постійно 

Працівники 

департаменту 

 

41.  
Закон України від 23.09.1999 № 1105-XIV „Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування” 
Постійно 

Працівники 

департаменту 

 

42.  
Закон України від 16.07.1999 № 996-ХIV „Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні” 
Постійно 

Працівники 

департаменту 

 

43.  
Закон України від 01.12.1998 № 281-XIV „Про молодіжні та дитячі 

громадські організації” 
Постійно 

Працівники 

департаменту 

 

44.  
Закон України від 04.02.1998 № 74/98–ВР „Про Національну програму 

інформатизації” 
Постійно 

Працівники 

департаменту 

 

45.  
Закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВР „Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах” 
Постійно 

Працівники 

департаменту  

 

46.  
Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ „Про фізичну культуру і 

спорт” 
Постійно 

Працівники 

департаменту 

 

47.  
Закон України від 21.10.1993 № 3543-ХІІ „Про  мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію”  
Постійно 

Працівники 

департаменту  

 

48.  
  Закон України від 05.02.1993 № 2998-XII „Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді в Україні” 
Постійно 

Працівники 

департаменту 

 

49.  
Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII „Основи законодавства 

України про охорону здоров’я” 
Постійно 

Працівники 

департаменту 

 

50.  Закони України від 04.10.1992 № 2694-ХІІ „Про охорону праці”  Постійно 
Працівники 

департаменту 

 

51.  
Закон України від 25.06.1992 № 2494-ХІІ „Про національні меншини в 

Україні”  
Постійно 

Працівники 

департаменту 
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52.  
Закон України від 25.03.1992 № 2232-ХІІ „Про військовий обов’язок і 

військову службу”  
Постійно 

Працівники 

департаменту 

 

53.  
Закон України від 21.03.1991 № 875-ХІІ „Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні”  
Постійно 

Працівники 

департаменту 

 

54.  Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII Постійно 
Працівники 

департаменту 

 

55.  
Указ Президента України від 08.11.2019 № 837/2019 „Про невідкладні 

заходи з проведення реформ та зміцнення держави” 
Постійно 

Працівники 

департаменту 

 

56.  

Указ Президента України від 30.09.2019 №721/2019 „Про деякі питання 

забезпечення прав та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, розвитку та підтримки сімейних форм 

виховання дітей” 

Постійно 
Працівники 

департаменту 

 

57.  
Указ Президента України від 18.05.2019 № 286/2019 ,,Про Стратегію 

національно-патріотичного виховання” 
2020 –2025 

Працівники 

департаменту 

 

58.  

Указ Президента України від 19.03.2019 № 82/2019 „Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року „Про 

застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних 

економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”  

Постійно 

Працівники 

департаменту 

 

59.  
Указ Президента України від 06.12.2018 № 412/2018 „Про додаткові 

заходи щодо забезпечення реформ із децентралізації влади”  
2020 – 2021 

Працівники 

департаменту 

 

60.  
Указ Президента України від 06.11.2018 №357/2018 „Про Фонд 

Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для 

молоді” 

Постійно 
Працівники 

департаменту 

 

61.  

Указ Президента України № 133/2017 „Про рішення Ради національної 

безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року „Про застосування 

персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних 

заходів (санкцій)” 

Постійно 
Працівники 

департаменту 

 

62.  
Указ Президента України від 25.02.2017 № 47/2017 „Про рішення Ради 

національної безпеки від 29 грудня 2016 року „Про Доктрину 

інформаційної безпеки України” 

Постійно 
Працівники 

департаменту 
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63.  
Указ Президента України від 13.12.2016 № 553/2016 „Про заходи, 

спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю” 
Постійно 

Працівники 

департаменту 

 

64.  

Указ Президента України від 01.12.2016 № 534/2016 „Про пріоритетні 

заходи щодо сприяння зміцненню національної єдності та консолідації 

українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій 

сфері” 

Постійно 
Працівники 

департаменту 

 

65.  
Указ Президента України від 22.01.2016 № 17/2016 „Про заходи з 

відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років” 

2017 – 2021 

роки 

Працівники 

департаменту 

 

66.  
Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 „Про День Захисника 

України” 

У визначені 

терміни 

Працівники 

департаменту 

 

67.  
Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 „Про День Соборності 

України” 

У визначені 

терміни 

Працівники 

департаменту 

 

68.  
Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 „Про День Гідності та 

Свободи” 

У визначені 

терміни 

Працівники 

департаменту 

 

69.  
Указ Президента України від 27.09.2013 № 532/2013 „Про Стратегію 

розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року” 
Постійно 

Працівники 

департаменту 

 

70.  
Указ Президента України від 22.10.2012 № 609 „Про Національну 

стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року” 
Постійно 

Працівники 

департаменту 

 

71.  
Указ Президента України від 19.05.2011 № 588/2011 „Про заходи щодо 

розв'язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними 

можливостями” 

Постійно 
Працівники 

департаменту 

 

72.  
Указ Президента України від 30.09.2010 № 928 „Про Міжнародний 

мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка” 

Постійно 
Працівники 

департаменту 

 

73.  
Указ Президента України від 30.09.2010 № 927 „Про заходи щодо 

розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих 

дітей та молоді” 

Постійно 
Працівники 

департаменту 

 

74.  
Указ Президента України від 08.09.2010 № 895 „Про заходи щодо 

визначення і реалізації проектів із пріоритетних напрямів соціально-

економічного та культурного розвитку” 

Постійно 
Працівники 

департаменту 
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75.  
Указ Президента України від 19.11.2009 № 946/2009 „Про додаткові 

заходи щодо визнання українського визвольного руху ХХ століття” 
Постійно 

Працівники 

департаменту 

 

76.  
Указ Президента України від 08.12.2008 № 1149/2008 

„Про Всеукраїнський тиждень права” 

У визначені 

терміни 

Працівники 

департаменту 

 

77.  
Указ Президента України від 05.06.2008 № 411/2008 „Про заходи щодо 

забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей” 
Постійно 

Працівники 

департаменту 

 

78.  
Указ Президента України від 20.03.2008 № 667/2006 

„Про національний план дій щодо реалізації державної політики у 

сфері фізичної культури і спорту” 

Постійно 
Працівники 

департаменту 

 

79.  

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” 

Постійно 
Працівники 

департаменту 

 

80.  
Указ Президента України від 09.11.2007 № 1078 „Про  Міжнародний 

конкурс з української мови імені Петра Яцика” 

У визначені 

терміни 

Працівники 

департаменту 

 

81.  
Указ Президента України від 04.05.2007 № 376/2007 „Про додаткові 

заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей” 
Постійно 

Працівники 

департаменту 

 

82.  
Указ Президента України від 06.06.2006 № 481/2006 „Про заходи щодо 

відродження традиційного мистецтва та народних художніх промислів 

України” 

Постійно 
Працівники 

департаменту 

 

83.  
Указ Президента України від 04.07.2005 № 1013/2005 „Про невідкладні 

заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в 

Україні” 

Постійно 
Працівники 

департаменту 

 

84.  
Указ Президента України від 01.08.2002 № 683/2002 „Про додаткові 

заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної 

влади”  

Постійно 
Працівники 

департаменту 

 

85.  
Указ Президента України від 15.03.2002 № 258/2002 „Про невідкладні 

додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та 

утвердження здорового способу життя” 

Постійно 
Працівники 

департаменту 
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86.  
Указ Президента України від 11.12.2001 № 1207/2001 „Про деякі 

заходи щодо зміцнення юридичних служб державних органів” 
Постійно 

Працівники 

департаменту 

 

87.  
Указ Президента України від 19.03.2001 №221/2001 „Про додаткові 

заходи щодо реалізації державної молодіжної політики” 

Постійно Працівники 

департаменту 

 

88.  
Указ Президента України від 18.10.2001 № 992/2001 „Про Національну 

програму правової освіти населення” 
Постійно 

Працівники 

департаменту 

 

89.  
Указ Президента України від 09.11.2000 № 1216/2000 „Про Порядок 

призначення стипендій ім. Т.Г. Шевченка учням середніх 

загальноосвітніх навчальних закладів” 

Протягом 

року 

Працівники 

департаменту 

 

90.  
Указ Президента України від 02.08.2000 № 945/2000 „Про гранти 

Президента України для обдарованої молоді” 
До 1 березня 

Працівники 

департаменту 

 

91.  
Указ  Президента  України  від  28.01.2000 № 113/2000 „Про додаткові 

заходи щодо запобігання дитячої бездоглядності” (зі змінами) 
Постійно 

Працівники 

департаменту 

 

92.  
Указ Президента України від 18.03.1998 № 200/98 „Про затвердження 

Комплексних заходів щодо профілактики правопорушень та 

бездоглядності серед дітей, їх соціальної реабілітації у суспільстві” 

Постійно 
Працівники 

департаменту 

 

93.  
Указ Президента України від 29.06.1995 № 489/95 

„Про Всеукраїнський  конкурс „Учитель року” 
Постійно 

Працівники 

департаменту 

 

 

V.  ПИТАННЯ  ДЛЯ  РОЗГЛЯДУ  НА  ЗАСІДАННЯХ  КОЛЕГІЇ 

ОБЛАСНОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

№ 

з/п 
Зміст заходу, розглянуті питання 

Обґрунтування необхідності 

здійснення заходів 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1 2 3 4 5 

1. 

Про раціональне використання 

коштів субвенцій з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

створення освітнього простору  

На виконання постанов Кабінету 

Міністрів України від 27 лютого 

2019 року № 130 „Деякі питання надання 

субвенції з державного бюджету 

І  квартал 

(березень) 
Сопкова Г.І. 
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місцевим бюджетам на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти „Нова українська 

школа” у 2019 році”, від 3 квітня                     

2019 року № 319 „Деякі питання надання 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію 

заходів, спрямованих на підвищення 

якості освіти”, розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 18 грудня                     

2018 року № 1012-р „Про розподіл 

резерву коштів освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам у 2018 році” 

 

VІ. ПИТАННЯ  ДЛЯ  РОЗГЛЯДУ  НА  НАРАДАХ   

ПРИ  ГОЛОВІ  ОБЛАСНОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

№ 

з/п 
Зміст заходу, розглянуті питання 

Обґрунтування необхідності 

здійснення заходів 

Термін 

виконання 

Відповідаль

ні виконавці 

1 2 3 4 5 

1. 

Про облаштування приміщень 

закладів загальної середньої освіти 

області внутрішніми вбиральнями  

На виконання розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 

29.10.2019 № 591 „Про вивчення питання 

щодо облаштування приміщень закладів 

загальної середньої освіти Закарпатської 

області внутрішніми вбиральнями”, з 

метою з’ясування реального стану справ і 

вжиття заходів  

І квартал 

(березень) 
Сопкова Г.І. 
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VІІ. ПИТАННЯ  ДЛЯ  РОЗГЛЯДУ  НА  НАРАДАХ  

ПРИ  ЗАСТУПНИКАХ  ГОЛОВИ  ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 
 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу, розглянуті питання 

Обґрунтування необхідності здійснення 

заходів 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1 2 3 4 5 

1. 

Про заходи щодо проведення в 

області Всеукраїнського конкурсу 

„Учитель року – 2020” у номінаціях:  

„Зарубіжна література”, „Історія”, 

„Образотворче мистецтво”, 

„Початкова освіта”, „Хімія” 

На виконання Указу Президента України 

від 29  червня 1995 року № 489/95 „Про 

Всеукраїнський конкурс „Учитель року”, з 

метою виявлення та підтримки творчої 

праці вчителів та популяризації кращих 

педагогічних здобутків  

І квартал 

(січень) 

Сопкова Г.І., 

Сивохоп Я.М. 

2. 
Про створення в області опорних 

закладів освіти 

На виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 19 червня 2019 року № 532 

„Про  затвердження Положення про 

освітній округ і опорний заклад освіти”, з 

метою з’ясування реального стану справ і 

вжиття заходів 

ІІ квартал 

(квітень) 

Сопкова Г.І., 

працівники 

департаменту 

3.  

Про охоплення дошкільною освітою 

дітей віком 3 – 5 років у закладах 

дошкільної освіти  

На виконання пункту 2 доручення Прем’єр-

міністра України від 05.12.2019 

№ 44088/0/1-19 щодо показників 

моніторингу та оцінки ефективності 

діяльності обласних державних 

адміністрацій, з метою з’ясування 

реального стану справ і вжиття заходів 

ІІІ квартал 

(серпень) 

Сопкова Г.І., 

працівники 

департаменту 

4. 
Про роботу закладів освіти області в  

осінньо-зимовий  період 

З метою з’ясування реального стану справ і 

вжиття заходів 

ІV квартал 

(жовтень) 

Сопкова Г.І., 

працівники 

департаменту  
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VІІІ. ПЕРЕЛІК  ОСНОВНИХ  ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВИХ  ЗАХОДІВ, 

ПРОВЕДЕННЯ  ЯКИХ  ЗДІЙСНЮВАТИМЕТЬСЯ  ОДА  АБО  З  ЇЇ  УЧАСТЮ 
 

№ 

з/п 
Завдання та заходи 

Термін 

проведення 
Відповідальний 

виконавець 

1.  
Проведення новорічно-різдвяних заходів. Забезпечення різдвяними 

подарунками дітей окремих категорій під час проведення обласних різдвяних 

заходів 

Січень 
Працівники 

департаменту 

2.  
Нагородження лауреатів  та  переможців  обласного  етапу  конкурсу  „Учитель 

року – 2020” у  номінаціях: „Зарубіжна література”, „Історія”, „Образотворче 

мистецтво”, „Початкова освіта”, „Хімія”  

Лютий 
Працівники 

департаменту 

3.  Проведення обласного фестивалю-конкурсу „Воскресни, писанко!” Квітень 
Працівники 

департаменту 

4.  Проведення обласного конкурсу до Дня матері 
Березень – 

травень 

Працівники 

департаменту 

5.  Проведення Свята останнього дзвоника Травень 
Працівники 

департаменту 

6.  Відзначення Міжнародного дня захисту дітей Червень 
Працівники 

департаменту 

7.  
Проведення обласного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри „Сокіл” („Джура”)  
Червень 

Працівники 

департаменту 

8.  Відзначення Дня молоді Червень 
Працівники 

департаменту 

9.  

Сприяння у проведенні фестивалю юних поетів, прозаїків, журналістів, 

художників, митців фото і малюнка „Рекітське сузір’я” 

 

Червень – 

липень 

Працівники 

департаменту 

10.  
Проведення урочистостей із відзначення найрозумніших випускників, які 

отримали 200 балів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання у 

2020 році 

Липень 
Працівники 

департаменту 
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11.  
Нагородження переможців всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України 
Серпень 

Працівники 

департаменту 

12.  
Проведення Свята першого дзвоника та  Дня знань 

1 вересня 
Працівники 

департаменту 

13.  
Проведення Дня працівників освіти, вручення обласної педагогічної премії 

імені Августина Волошина 
Жовтень 

Працівники 

департаменту 

14.  
Проведення обласного конкурсу „Захисники України: історія та сьогодення” Жовтень-

листопад 

Працівники 

департаменту 

15.  
Відзначення  Дня  студента 

Листопад 
Працівники 

департаменту 

16.  
Проведення різдвяних заходів  

Грудень 
Працівники 

департаменту 

17.  
Проведення основних масових заходів відповідно до плану роботи, 

затвердженого Міністерством освіти і науки України на 2020 рік 

Упродовж 

року 

Працівники 

департаменту 

 

ІX.  ПИТАННЯ   ДЛЯ   РОЗГЛЯДУ 

     НА   ЗАСІДАННЯХ   СЕСІЇ   ОБЛАСНОЇ   РАДИ   У  2020  РОЦІ 
 

№з/п Зміст   заходу 
Термін  

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Відмітка  

про 

виконання 

1 2 4 5  

1.  

Про хід виконання Програми  поліпшення вивчення 

української мови у загальноосвітніх навчальних 

закладах з навчанням мовами національних меншин 

Квітень 
Департамент  

освіти і науки 

облдержадміністрації 
 

2.  
Про хід виконання Програми розвитку освіти 

Закарпаття на 2013 – 2022 роки 
Квітень 

Департамент  

освіти і науки 

облдержадміністрації 
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X. ПИТАННЯ   ДЛЯ   РОЗГЛЯДУ    НА   ЗАСІДАННЯХ   КОЛЕГІЇ   

ДЕПАРТАМЕНТУ  ОСВІТИ  І  НАУКИ  ОБЛАСНОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

 

І  квартал  –  19 березня 2020 року 
 

№ 

з/п 
Зміст питання, що вивчається 

Форма 

узагальнення 

Відповідальний за 

підготовку 

Відмітка  

про виконання 

1.  

Про дотримання керівниками закладів загальної 

середньої освіти вимог чинного законодавства щодо 

забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей 

з особливими освітніми потребами в умовах   

інклюзивного навчання 

 

Довідка,  

рішення колегії 

Сопкова Г.І., 

Бокоч Н.М. 
 

2.  

Про облаштування приміщень закладів загальної 

середньої освіти області внутрішніми вбиральнями 

 

Довідка, 

рішення колегії 

Сопкова Г.І., 

Маюрник В.К. 
 

 

ІІ  квартал  –  18 червня 2020 року 
 

1.  

Про ефективність роботи Закарпатського 

територіального відділення Малої академії наук 

України 

Довідка,  

рішення колегії 

Сопкова Г.І., 

Греба О.М. 

 

2.  Про організацію харчування дітей у закладах освіти   
Довідка,  

рішення колегії 

Сопкова Г.І., 

Орос В.М. 

 

3.  

Про звітування керівників місцевих органів управління 

освітою за підсумками роботи 2019/2020 навчального 

року та про підготовку до 2020/2021 навчального року  

 

Звіт  

Сопкова Г.І., 

керівники місцевих 

органів управління 

освітою 
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ІІІ  квартал  –  20 серпня 2020 року 
 

1.  

Про нагородження учнів, які стали переможцями 

IV етапу Всеукраїнських предметних олімпіад, та 

учителів, які їх навчали у 2019/2020 навчальному році, 

та нагородження учнів, які стали переможцями IІІ етапу 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої 

академії наук України у поточному навчальному році 

Наказ 

Сопкова Г.І.,  

працівники 

департаменту 

 

2.  

Про підсумки роботи освітньої галузі області у 

2019/2020  навчальному році та основні завдання на 

2020/2021  навчальний рік 

Узагальнені 

матеріали, 

рішення колегії 

Сопкова Г.І.,  

працівники 

департаменту 

 

 

IV  квартал  –  17 грудня 2020 року  
 

1.  

Про раціональне використання коштів субвенцій з 

державного бюджету місцевим бюджетам на створення 

освітнього простору 

Довідка, 

рішення колегії 

Сопкова Г.І., 

Маюрник В.К. 
 

2.  

Про створення та роботу навчально-практичних центрів 

за галузевим спрямуванням на базі закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти відповідно до Концепції 

реалізації державної політики у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти „Сучасна професійна 

(професійно-технічна) освіта” на період до 2027 року, 

схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 12 червня 2019 р. № 419-р   

Довідка, 

рішення колегії 

Сопкова Г.І., 

Довганич О.С.   
 

3.  

Про забезпечення якісної післядипломної педагогічної 

освіти педагогічних та керівних кадрів області з 

урахуванням вимог державної політики в галузі освіти 

Довідка, 

рішення колегії 

Сопкова Г.І.,  

працівники 

департаменту 
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XІ.  ЗАХОДИ   З   РЕФОРМУВАННЯ   ОСВІТНЬОЇ   ГАЛУЗІ  

ТА   УПРОВАДЖЕННЯ   ЗАКОНУ   УКРАЇНИ   „ПРО   ОСВІТУ”  
 

11.1. РЕАЛІЗАЦІЯ   КОНЦЕПЦІЇ   „НОВА   УКРАЇНСЬКА   ШКОЛА” 
 

№ 
з/п Зміст заходів 

Строки 
виконання 

Відповідальні за 
виконання 

Примітка 

1.  
Забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України 

від 21.02.2018 № 87 „Про затвердження Державного стандарту 

початкової освіти” 

Упродовж  

року 

Працівники 

департаменту 
 

2.  
Вживати заходи для упровадження Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти „Нова українська школа” 

Упродовж 

 року 

Працівники 

департаменту 
 

3.  

Забезпечити виконання розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 13.12.2017 № 903-р „Про затвердження плану заходів 

на 2017 – 2029 роки із запровадження Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти „Нова українська школа” 

Упродовж  

року 

Працівники 

департаменту 
 

4.  

Продовжити координацію роботи закладів освіти, що є 

учасниками Всеукраїнського експерименту „Розроблення і 

впровадження навчально-методичного забезпечення початкової 

освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту 

початкової загальної середньої освіти” (пілотний проект, 

3,4  класи)   

Упродовж 

року 

Сопкова Г.І., 

Лукач А.Ю., 

Гордуз Н.О. 

 

5.  

Продовжити вивчення використання місцевими органами 

управління освітою коштів субвенцій із державного бюджету 

місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа”  

 

Упродовж 

року 

Працівники 

департаменту 
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6.  
Вживати заходи для створення безпечного освітнього середовища 

шляхом облаштування харчоблоків закладів освіти  

Упродовж 

року  

Місцеві органи 

управління освітою, 

працівники 

департаменту 

 

7.  

Забезпечити реалізацію комплексної державної програми 

покращення якості освіти в школах, вживши заходи для 

придбання шкільних автобусів та сучасного обладнання для 

кабінетів  

Упродовж 

року  

Працівники 

департаменту 
 

8.  
Здійснити вивчення питання щодо забезпечення належних 

санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної 

середньої освіти внутрішніми вбиральнями 

Січень – 

березень 
Маюрник В.К.  

9.  
Продовжити реалізацію програми „Гідність дитини”, за якою 

проходить облаштування внутрішніх вбиралень у закладах 

загальної середньої освіти   

Упродовж 

року  

Місцеві органи 

управління освітою, 

працівники 

департаменту 

 

10.  
Здійснювати моніторинг ефективності мережі закладів загальної 

середньої освіти  

Упродовж 

року  

Місцеві органи 

управління освітою, 

працівники 

департаменту 

 

 

11.2. ДОШКІЛЬНА   ОСВІТА 
 

№ 
з/п Зміст заходів 

Строки 
виконання 

Відповідальні 
за виконання 

Примітка 

1.  

Здійснювати контроль за веденням обліку дітей дошкільного та 

шкільного віку в частині реалізації структурними підрозділами 

повноважень відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 13.09.2017 № 684 „Порядок обліку дітей дошкільного 

та шкільного віку та учнів ” (зі змінами)  

Постійно 
Сопкова Г.І., 

  Шеверя М.М., 
Петрів А.Б. 

 

2.  
Забезпечити збір та узагальнення інформації щодо розширення 

мережі закладів дошкільної освіти та наповнюваності їх дітьми 

відповідного віку 

Серпень, 

грудень 

Сопкова Г.І., 

Петрів А.Б. 
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3.  

Забезпечити в межах компетенції першочергове зарахування 

пільгової категорії дітей до закладів дошкільної освіти 

відповідність до вимог Указу Президента України від 30.09.2019 

№721/2019 „Про деякі питання забезпечення прав та законних 

інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, розвитку та підтримки сімейних форм виховання 

дітей”  

Постійно 
Працівники 

департаменту 
 

 

11.3. ЗАГАЛЬНА   СЕРЕДНЯ   ОСВІТА 
 

№ 
з/п Зміст заходів 

Строки 
виконання 

Відповідальні за 
виконання 

Примітка 

1.  

Здійснювати контроль за веденням обліку дітей дошкільного та 

шкільного віку в частині реалізації структурними підрозділами 

повноважень відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 13.09.2017 № 684 „Порядок обліку дітей дошкільного 

та шкільного віку та учнів ” (зі змінами)  

Постійно 

Сопкова Г.І., 

Шеверя М.М., 

Греба О.М., 

Петрів А.Б. 

 

2.  

Забезпечити в межах компетенції виконання статті 26 Закону 

України „Про загальну середню освіту” (зі змінами), наказу 

Міністерства освіти і науки України 28.03.2018 № 291 „Про 

затвердження Типового положення про конкурс на посаду 

керівника державного, комунального закладу загальної середньої 

освіти” 

Постійно 
Сопкова Г.І. 

Славик О.І. 
 

3.  

Забезпечити виконання у межах компетенції вимог Положення 

про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

23.04.2019 № 536  

Постійно 

Сопкова Г.І., 

Шеверя М.М., 

Греба О.М. 

 

4.  
Забезпечити виконання у межах компетенції вимог Положення 

про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

Постійно 

Сопкова Г.І., 

Шеверя М.М., 

Греба О.М. 
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12.01.2016 № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки 

України від 10.07.2019 № 955)  

5.  

Забезпечити виконання у межах компетенції вимог Положення 

про спеціальну школу, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 6 березня 2019 року № 221 та Порядку 

зарахування осіб з особливими освітніми потребами до 

спеціальних закладів загальної середньої освіти, їх відрахування, 

переведення до інших закладів освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 01.08.2018 № 831  

Постійно 
Сопкова Г.І., 

Шеверя М.М. 
 

6.  

Привести у відповідність до вимог Законів України „Про освіту” 

та „Про загальну середню освіту” установчі документи 

Ужгородської, Хустської спеціальних загальноосвітніх шкіл-

інтернатів І – ІІІ ступенів та Мукачівської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІ ступенів 

До 1 вересня 

2020 року 

Працівники 

департаменту 
 

7.  

Здійснювати контроль за дотриманням Положення про 

Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з 

навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких 

робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової 

майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099                           

(зі змінами)  

У терміни, 

визначені 

документом 

Сопкова Г.І., 

Греба О.М. 

 

 

8.  

Забезпечити виконання у межах компетенції вимог Положення 

про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних 

закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 12.01.2016 № 8 (у редакції наказу МОН України від 

10.07.2019 № 955)  

Постійно 

Сопкова Г.І., 

Греба О.М. 

 

 

9.  

Забезпечити виконання у межах компетенції вимог Порядку 

проведення державної підсумкової атестації, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України 07.12.2018 № 1369 

(зі змінами)  

У терміни, 

визначені 

документом 

Сопкова Г.І., 

Греба О.М. 
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10.  

Здійснювати узагальнення інформації про хід виконання 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.09.2013           

№ 686-р „Про затвердження плану заходів з реалізації 

Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року” та відповідного розпорядження голови 

облдержадміністрації від 21.10.2013 № 352  

У терміни, 

визначені 

документом 

Сопкова Г.І., 

Греба О.М. 
 

11.  

Забезпечити у межах компетенції виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 31.12.2005 № 1312 „Про невідкладні 

заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного 

оцінювання та моніторингу якості освіти” (із змінами і 

доповненнями)  

Упродовж 

року 

Сопкова Г.І., 

Греба О.М. 
 

12.  

Забезпечити у межах компетенції виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 15.04.2015 № 222 „Про затвердження 

Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-

педагогічних працівників та інших фахівців до проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання” (зі змінами)  

У терміни, 

визначені 

документом 

Сопкова Г.І., 

Греба О.М. 
 

13.  

Забезпечити виконання вимог Порядку проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 10.01.2017 № 25, та 

наказу Міністерства освіти і науки України від 11.05.2019 № 635 

„Деякі питання проведення в 2020 році зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти”  

Упродовж 

року 

Сопкова Г.І., 

Греба О.М. 
 

14.  

Забезпечити виконання у межах компетенції заходів 

Календарного плану проведення в 2020 році зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 09.07.2019 № 947 

 

Упродовж 

року 

Сопкова Г.І., 

Греба О.М. 
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15.  
Забезпечити виконання у межах компетенції розпорядження 

голови облдержадміністрації 29.11.2019 № 672 „Про підготовку 

та проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році”  

У терміни, 

визначені 

документом 

Сопкова Г.І., 

Греба О.М. 
 

16.  
Забезпечити реалізацію заходів „Дорожньої карти імплементації  

статті 7  „Мова освіти”  Закону  України „Про освіту” 

У терміни, 

визначені 

документом 

Працівники 

департаменту 
 

17.  

Забезпечити в межах компетенції виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 10.05.2018 № 344 „Про затвердження 

Державної програми співпраці із закордонними українцями на 

період до 2020 року” 

У терміни, 

визначені 

документом 

Працівники 

департаменту 
 

18.  

Забезпечити в межах компетенції виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 23.12.2015 № 1075 „Про утворення 

Міжурядової українсько-німецької комісії із співробітництва у 

справах осіб німецького походження, які проживають в Україні” 

У терміни, 

визначені 

документом 

Працівники 

департаменту 
 

19.  

Забезпечити в межах компетенції виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 25.11.2015 № 993 „Про утворення 

Міжвідомчої робочої групи з питань виконання плану заходів 

щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське 

суспільство ромської національної меншини на період до 

2020  року” (із змінами). 

У терміни, 

визначені 

документом 

Працівники 

департаменту 
 

20.  

Забезпечити в межах компетенції виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 29.08.2011 № 954 „Питання Української 

частини Змішаної українсько-угорської комісії з питань 

забезпечення прав національних меншин” (із змінами) 

У терміни, 

визначені 

документом 

Працівники 

департаменту 
 

21.  

Забезпечити в межах компетенції виконання розпорядження 

голови облдержадміністрації 04.09.2018 № 584 „Про план заходів 

щодо реалізації в області Стратегії захисту та інтеграції в 

українське суспільство ромської національної меншини на період 

до 2020 року” 

 

Щороку 

до 20 січня 

Працівники 

департаменту 
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22.  

Забезпечити в межах компетенції виконання розпорядження 

голови облдержадміністрації від 04.07.2018 № 412 „Про 

Програму забезпечення розвитку освіти, культури, традицій 

національних меншин області на 2016 – 2020 роки та співпраці із 

закордонними українцями на період до 2020 року” 

Щороку 

до 10 лютого 

Працівники 

департаменту 
 

23.  

Забезпечити в межах компетенції виконання розпорядження 

голови облдержадміністрації 12.02.2018 № 68 „Про план заходів з 

реалізації в області Протоколу VI засідання Змішаної 

міжурядової Українсько-Румунської комісії з питань 

забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин” 

Щокварталу 

до 1 числа 

місяця, що 

настає за 

звітним 

періодом 

Працівники 

департаменту 
 

24.  

Забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України 

від 17.05.2012 № 440 „Питання Української частини 

Двосторонньої українсько-словацької комісії з питань 

національних меншин, освіти і культури” 

У терміни, 

визначені 

документом 

Сопкова Г.І.,  

Огар-Товт О.В. 
 

25.  

Забезпечити у межах компетенції виконання наказу Міністерства 

освіти і науки України 08.02.2016 № 95 „Про проведення 

дослідно-експериментальної роботи на базі дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладів Закарпатської, Одеської та 

Чернівецької областей”  

Упродовж 

року 

Сопкова Г.І.,  

Лукач А.Ю. 
 

26.  

Забезпечити реалізацію Програми поліпшення вивчення 

української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з 

навчанням мовами національних меншин, затвердженої  

рішенням  обласної  ради  від 14 червня 2016 року № 357   

Упродовж 

року 

Працівники 

департаменту 
 

27.  

Забезпечити виконання наказу Міністерства освіти і науки 

України 31.08.2018 № 957 „Про проведення експерименту 

всеукраїнського рівня за програмою „Електронний підручник для 

загальної середньої освіти” (E-book for secondary education 

(EBES)) серпень 2018 року – серпень 2021 року” 

У терміни, 

визначені 

документом 

Працівники 

департаменту  
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11.4. ЗАХОДИ  ЗІ  СТВОРЕННЯ  ОПОРНИХ  ЗАКЛАДІВ  ОСВІТИ 
 

№ 
з/п Зміст заходів 

Строки 
виконання 

Відповідальні за 
виконання 

Примітка 

1.  

Забезпечити виконання у межах компетенції постанови Кабінету 

Міністрів України від 19.06.2019 № 532 „Про затвердження 

Положення про освітній округ і опорний заклад освіти” 

У терміни, 

визначені 

документом 

Місцеві органи 

управління освітою, 

працівники 

департаменту 

 

2.  

Вживати заходи для забезпечення сучасною матеріально-

технічною базою закладів, що стануть опорними, з метою 

створення нового безпечного освітнього середовища 

Упродовж 

року 

Місцеві органи 

управління освітою, 

працівники 

департаменту 

 

3.  

Вживати заходи для створення умов для здобуття освіти із 

застосуванням новітніх інформаційно-комунікаційних засобів та 

технологій 

Упродовж 

року 

Місцеві органи 

управління освітою, 

працівники 

департаменту 

 

4.  

Забезпечити моделювання мережі опорних закладів освіти 

області на безкоштовному картографічному сервісі від компанії 

Google щодо надання публічних сервісних послуг 

У визначені 

терміни 
Туряниця О.В.  

5.  

Проводити моніторинг ефективності діяльності місцевих органів 

управління освітою з питань створення опорних закладів  

 
Щоквартально 

Працівники 

департаменту 
 

 

11.5.  ПОЗАШКІЛЬНА   ОСВІТА   ТА   ВИХОВНА   РОБОТА 
 

№ 
з/п Зміст заходів 

Строки 
виконання 

Відповідальні за 
виконання 

Примітка 

1.  

Забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України 

від 28.04.2009 № 422 „Про затвердження Типового положення 

про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку” 

 

Постійно 
Сопкова Г.І., 

Грабар Є.С. 
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2.  
Забезпечити виконання розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 23.09.2015 № 998-р „Про заходи з увічнення пам’яті 

захисників України на період до 2020 року” 

У терміни, 

визначені 

документом 

   Сопкова Г.І., 

Грабар Є.С. 
 

3.  

Забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

09.12.2015 № 1045 ,,Про затвердження Порядку проведення щорічного 

оцінювання фізичної підготовленості населення України” 

У терміни, 

визначені 

документом 

Працівники 

департаменту 
 

4.  
Забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України 

від 24.02.2016 № 111 ,,Про затвердження державної соціальної 

програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року” 

У терміни, 

визначені 

документом 

Працівники 

департаменту 
 

5.  

Забезпечити виконання розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 26.10.2016 № 777-р „Про затвердження плану заходів 

з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 

років та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року” 

Постійно,  

до 2021 року 

Сопкова Г.І.,  

Грабар Є.С. 
 

6.  

Забезпечити реалізацію завдань Плану організації виконання 

Указу Президента України від 18 травня 2019 року № 286 ,,Про 

стратегію національно-патріотичного виховання”, схвалену на 

засіданні Кабінету Міністрів України 05.06.2019 (протокол № 21) 

У терміни, 

визначені 

документом 

Сопкова Г.І.,  

Грабар Є.С. 
 

7.  
Забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України 

від 17.10.2018 № 845 „Деякі питання дитячо-юнацького 

військово-патріотичного виховання” 

У терміни, 

визначені 

документом 

Сопкова Г.І., 

Грабар Є.С. 
 

8.  

Забезпечити виконання розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 21.03.2018 № 179-р „Про затвердження плану заходів 

щодо зміцнення національної єдності, консолідації українського 

суспільства та підтримки ініціатив громадськості у зазначеній 

сфері” 

У терміни, 

визначені 

документом 

Сопкова Г.І., 

Грабар Є.С. 
 

9.  

Забезпечити виконання розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 21.08.2019 № 666-р „Про затвердження плану заходів 

щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової 

активності в Україні на період до 2025 року ,,Рухова активність – 

здоровий спосіб життя – здорова нація” на 2020 рік” 

Протягом  

року 

Сопкова Г.І., 

Грабар Є.С. 
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10.  

Забезпечити виконання розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 20.11.2019 № 1096-р „Про затвердження 

комплексного плану заходів із належного вшанування пам’яті 

захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України” 

У терміни, 

визначені 

документом 

Сопкова Г.І.,  

Грабар Є.С. 
 

11.  

Забезпечити виконання наказу Міністерства освіти і науки 

України 22.07.2008 № 767 „Про затвердження Типових 

навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в 

позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і 

науки України” 

Протягом  

року 

Сопкова Г.І.,  

Грабар Є.С. 
 

12.  

Забезпечити виконання наказу Міністерства сім’ї, молоді та 

спорту від 16.04.2009 № 1254 „Про затвердження Типових 

штатних нормативів дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку” 

Постійно 
Працівники 

департаменту 
 

13.  

Забезпечити виконання наказу 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” 

Постійно 
Працівники 

департаменту 
 

14.  

Забезпечити виконання наказу 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” 

Постійно 
Сопкова Г.І., 

Грабар Є.С. 
 

15.  

Забезпечити виконання наказу Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 31.10.2012 № 1230 „Про 

затвердження Типових штатних нормативів позашкільних 

навчальних закладів” 

Постійно 

Сопкова Г.І., 

Маюрник В.К., 

Грабар Є.С. 

 

16.  

Забезпечити виконання наказу Міністерства освіти і науки 

України від 09.09.2014 № 1008 „Про затвердження Положення 

про Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури для 

позашкільних навчальних закладів системи освіти” 

У терміни, 

визначені 

документом 

Сопкова Г.І., 

Грабар Є.С. 
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17.  

Забезпечити виконання наказу Міністерства освіти і науки 

України від 27.10.2014 № 1232 „Про затвердження плану заходів 

щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та 

учнівської молоді” 

Постійно 
Сопкова Г.І., 

Грабар Є.С. 
 

18.  

Забезпечити виконання наказу Міністерства освіти і науки 

України від 29.07.2019 № 1038 ,,Про внесення змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641” (Нова 

редакція Концепції національно-патріотичного виховання дітей і 

молоді) 

Постійно 
Сопкова Г.І., 

Грабар Є.С. 
 

19.  

Забезпечити виконання наказу Міністерства освіти і науки 

України від 08.04.2016 № 405 „Про затвердження плану заходів 

Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на 

період до 2020 року” 

Постійно 
Сопкова Г.І., 

Грабар Є.С. 
 

20.  

Забезпечити виконання наказу Міністерства освіти і науки 

України від 03.05.2018 № 450 „Про затвердження Положення про 

Всеукраїнську краєзнавчу акцію учнівської молоді ,,Українська 

революція: 100 років надії і боротьби” 
 

Протягом  

року 

Сопкова Г.І., 

Грабар Є.С. 
 

21.  
Забезпечити виконання наказу Міністерства освіти і науки 

України від 22.05.2018 № 509 „Про затвердження Положення про 

психологічну службу в Україні” 

Постійно 
Сопкова Г.І., 

Грабар Є.С. 
 

22.  

Забезпечити виконання наказу Міністерства освіти і науки 

України від 24.10.2019 № 1342 „Про проведення у 2019/2020 

навчальному році всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

спортивної гри ,,Сокіл” (,,Джура”)” 

Протягом  

року 

Сопкова Г.І., 

Грабар Є.С. 
 

23.  

Забезпечити виконання наказу Міністерства освіти і науки 

України від 02.10.2018 № 1047 „Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки 

домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із 

іншими органами та службами” 

Постійно 
Сопкова Г.І., 

Грабар Є.С. 
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24.  

Забезпечити виконання розпорядження голови 

облдержадміністрації від 26.11.2015 № 435 ,,Про Регіональну 

програму сімейної, демографічної, гендерної політики, 

попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 

2016 – 2020 роки” 

Протягом  

року 

Сопкова Г.І., 

Грабар Є.С. 
 

25.  

Забезпечити виконання розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 12.05.2016 № 229 „Про підготовку та 

відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 

років” 

2017 – 2021 

роки 

Сопкова Г.І., 

Грабар Є.С. 
 

26.  

Забезпечити виконання розпорядження голови 

облдержадміністрації від 07.11.2017 № 567 ,,Про Регіональну 

програму оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2018 – 2021 

роки” 

Протягом  

року 

Сопкова Г.І., 

Грабар Є.С. 
 

27.  

Забезпечити виконання розпорядження голови 

облдержадміністрації 16.10.2018 № 664 ,,Про обласний штаб 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

,,Сокіл” (,,Джура”) 

Протягом  

року 

Сопкова Г.І., 

Грабар Є.С. 
 

28.  

Забезпечити виконання розпорядження голови 

облдержадміністрації 06.03.2018 № 142 ,,Про координаційну раду 

з питань національно-патріотичного виховання при обласній 

державній адміністрації” 

Протягом  

року 

Сопкова Г.І., 

Грабар Є.С. 
 

29.  

Забезпечити виконання розпорядження голови 

облдержадміністрації 24.10.2018 № 683 ,,Про склад обласного 

міжвідомчого оперативного штабу із координації проведення 

оздоровлення та відпочинку дітей” 

Протягом  

року 

Сопкова Г.І., 

Грабар Є.С. 
 

30.  

Організувати проведення обласного огляду музеїв при закладах 

дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної 

(професійно-технічної) освіти, які перебувають у сфері 

управління Міністерства освіти і науки України 

Січень – 

лютий 

Сопкова Г.І., 

Грабар Є.С. 
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31.  
Організувати проведення підсумкової обласної краєзнавчої 

конференції „Українська революція: 100 років надії і боротьби” 
Лютий 

Сопкова Г.І., 

Грабар Є.С. 
 

32.  
Організувати проведення обласного туру та участь у 

Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів музеїв закладів освіти 

,,Край, в якому я живу” 

Січень – 

березень 

Сопкова Г.І., 

Грабар Є.С.,  

Мошак М.І. 

 

33.  
Організувати проведення шкільних, районних (міських, в ОТГ) та 

участь у Всеукраїнському заочному конкурсі звітів про роботу 

роїв молодшої та середньої вікових груп гри ,,Сокіл” (,,Джура”) 

Квітень- 

травень 

Сопкова Г.І., 

Грабар Є.С.,  

Мошак М.І. 

 

34.  
Організувати проведення початкового, І та ІІ етапів 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

,,Сокіл” (,,Джура”) 

Квітень – 

червень 

Сопкова Г.І., 

Грабар Є.С. 
 

35.  

Організувати проведення відпочинку дітей на базі Воловецької 

філії Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді ,,Арніка” та філії „Едельвейс” Закарпатського 

центр туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської 

молоді 

Протягом  

року 

Сопкова Г.І., 

Грабар Є.С.  
 

36.  
Координувати діяльність літніх мовних таборів, у тому числі за 

програмою GoCamp, організованих на базі закладів освіти області 

Червень –  

серпень 

Сопкова Г.І., 

Грабар Є.С. 
 

37.  Організувати проведення Всеукраїнської школи юних археологів 
Червень – 

серпень 

Сопкова Г.І., 

Грабар Є.С.,  

Мошак М.І. 

 

38.  
Організувати проведення Міжнародної волонтерської еколого-

археологічної експедиції ,,Замки Закарпаття – 2019” 

Червень –  

серпень 

Сопкова Г.І., 

Грабар Є.С.,  

Мошак М.І. 

 

39.  
Організувати проведення обласної та участь у Всеукраїнській 

краєзнавчій конференції учнівської молоді ,,Мій рідний край, моя 

земля очима сучасників” 

Вересень – 

листопад 

Сопкова Г.І., 

Грабар Є.С., 

Мошак М.І. 

 

40.  
Організувати проведення всеукраїнського колоквіуму ,,Космос. 

Людина. Духовність” 

Вересень – 

жовтень 

Сопкова Г.І., 

Грабар Є.С.,  

Корсак В.В. 
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41.  
Організувати проведення міжнародного фестивалю-конкурсу 

дитячої та юнацької хореографії ,,ПАДІЮН-Євро-Данс” 
Жовтень 

Сопкова Г.І., 

Грабар Є.С.,  

Ганущина С.І. 

 

42.  
Організувати проведення обласного етапу Всеукраїнської 

краєзнавчої експедиції учнівської молоді ,,Моя Батьківщина – 

Україна” 

Жовтень 

Сопкова Г.І., 

Грабар Є.С.,  

Мошак М.І. 

 

43.  

Сприяти діяльності музеїв при закладах освіти, які перебувають у 

сфері управління Міністерства освіти і науки України, у 

відповідності до вимог законодавства про декомунізацію 

експозицій музеїв 

Протягом  

року 

Сопкова Г.І., 

Грабар Є.С.  
 

44.  

Забезпечити організацію та проведення обласних свят: 

фестивалю-конкурсу „Воскресни, писанко!”; 

 

конкурсу до Дня матері „Малюнок, вірш, лист до мами”; 

 

конкурсу літературних творів, творів образотворчого мистецтва та 

фоторобіт на тему „Захисники України: історія та сьогодення” до 

Дня захисника України 

Лютий-

квітень 

Працівники 

департаменту  
 

 

березень-

травень 

жовтень-

грудень 

 

11.6.  ІНКЛЮЗИВНА   ОСВІТА 
 

№ 
з/п Зміст заходів 

Строки 
виконання 

Відповідальні за 
виконання 

Примітка 

1.  

Забезпечити моніторинг дотримання керівниками закладів 

загальної середньої освіти та місцевими органами управління 

освітою вимог Порядку організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 

(зі  змінами) 

 

Упродовж  

року 

Сопкова Г.І. 

Шеверя М.М. 

Бокоч Н.М. 
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2.  

Забезпечити моніторинг дотримання керівниками закладів 

загальної середньої освіти та місцевими органами управління 

освітою постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 

№  585 „Про встановлення тривалості здобуття освіти у закладах 

загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми 

потребами” (зі змінами) 

Упродовж  

року 

Сопкова Г.І. 

Шеверя М.М. 

Бокоч Н.М. 

 

3.   

Забезпечити моніторинг дотримання керівниками закладів 

дошкільної освіти та місцевими органами управління освітою 

вимог Порядку організації діяльності інклюзивних груп у 

закладах дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 10.04.2019 № 530 

Упродовж  

року 

Сопкова Г.І. 

Петрів А.Б. 

Бокоч Н.М. 

 

4.  

Забезпечити моніторинг дотримання керівниками закладів вищої 

освіти вимог Порядку організації інклюзивного навчання у 

закладах вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 10.07.2019 № 635 
 

Упродовж  

року 

Сопкова Г.І. 

Бабинець Ю.Ю. 

Бокоч Н.М. 

 

5.  

Забезпечити моніторинг дотримання керівниками закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти вимог Порядку 

організації інклюзивного навчання у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 636 

Упродовж  

року 

Сопкова Г.І. 

Довганич О.С. 

Бокоч Н.М. 

 

6.  

Забезпечити моніторинг дотримання керівниками закладів 

позашкільної освіти вимог Порядку організації інклюзивного 

навчання у закладах позашкільної освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 779 

Упродовж  

року 

Сопкова Г.І. 

Грабар Є.С. 

Бокоч Н.М. 

 

7.  

Здійснювати координацію роботи інклюзивно-ресурсних центрів 

та забезпечувати контроль за їх діяльністю, дотриманням вимог 

законодавства та Положення про інклюзивно-ресурсний центр, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

12.07.2017 № 545 (зі змінами) 

Упродовж  

року 

Сопкова Г.І. 

Бокоч Н.М. 
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8.  
Здійснювати погодження кандидатур на посади директорів 

інклюзивно-ресурсних центрів 
За потребою Сопкова Г.І.   

9.  

Здійснювати організацію проведення засідань консиліумів для 

проведення повторної комплексної оцінки чи розгляду заяв 

батьків (одного з батьків) або законних представників дитини 

щодо оскарження висновків про комплексну оцінку та 

поглиблене психолого-педагогічне обстеження 

За потребою 
Сопкова Г.І. 

Бокоч Н.М. 
 

10.  

Здійснювати адміністрування реєстру дітей, які пройшли 

комплексну оцінку і перебувають на обліку в інклюзивно-

ресурсних центрах, забезпечуючи захист даних від випадкової 

втрати або знищення, незаконної обробки, у тому числі знищення 

чи доступу до персональних даних 

Упродовж  

року 

Сопкова Г.І. 

Бокоч Н.М. 
 

11.  

Здійснювати адміністрування реєстру закладів освіти, а також 

реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічні та 

корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми 

потребами 

Упродовж  

року 

Сопкова Г.І. 

Бокоч Н.М. 
 

12.  
Забезпечити організацію та проведення нарад з директорами 

інклюзивно-ресурсних центрів 

Травень, 

жовтень 

Сопкова Г.І. 

Бокоч Н.М. 
 

13.  
Забезпечити збір, обробку звітності та подання інформації до 

Інституту освітньої аналітики Міністерства освіти і науки 

України 

У встановлені 

терміни 

Сопкова Г.І. 

Бокоч Н.М. 
 

14.  
Координувати роботу ресурсного центру підтримки інклюзивної 

освіти 

Упродовж  

року 

Сопкова Г.І. 

Бокоч Н.М. 
 

15.  
Брати участь у засіданнях конкурсної комісії для проведення 

конкурсного відбору на посади фахівців ресурсного центру 

підтримки інклюзивної освіти 

За потребою  Бокоч Н.М.  

16.  
Надавати рекомендації органам місцевого самоврядування щодо 

роботи інклюзивно-ресурсних центрів 

Упродовж  

року 

Сопкова Г.І. 

Бокоч Н.М. 
 

17.  
Здійснювати моніторинг виконання керівниками закладів 

загальної середньої та дошкільної освіти вимог наказу 

Упродовж  

року 

Сопкова Г.І. 

Шеверя М.М. 
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Міністерства освіти і науки України 08.06.2018 № 609 „Про 

затвердження Примірного положення про команду психолого-

педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми 

потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти” 

Петрів А.Б. 

Бокоч Н.М. 

18.  

Здійснювати моніторинг виконання місцевими органами 

управління освітою, керівниками закладів освіти та директорами 

інклюзивно-ресурсних центрів вимог наказу Міністерства освіти і 

науки України від 25.11.2019 № 1472 „Про затвердження 

Положення про систему автоматизації роботи інклюзивно-

ресурсних центрів” 

Упродовж  

року 

Сопкова Г.І. 

Бокоч Н.М. 
 

19.  
Здійснювати контроль за дотриманням місцевими органами 

управління освітою прав дітей з особливими освітніми потребами 

на освіту, у тому числі на інклюзивне навчання 

Упродовж  

року 

Сопкова Г.І. 

Шеверя М.М. 

Бокоч Н.М. 

 

 

11.7. ПРОФЕСІЙНА  (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА)  ТА  ВИЩА  ОСВІТА 
 

№ 
з/п Зміст заходів 

Строки 
виконання 

Відповідальні за 
виконання 

Примітка 

1.  
Забезпечити організацію та проведення нарад з керівниками 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
Щоквартально 

Сопкова Г.І., 

Довганич О.С. 
 

2.  

Здійснювати моніторинг дотримання керівниками закладів 

професійної (професійно-технічної) Положення про порядок 

кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які 

здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого наказом  

Міністерства праці та соціальної політики України та 

Міністерства освіти і науки України 31.12.98 № 201/469 

(зі змінами)  

За окремим 

графіком 

Сопкова Г.І., 

Довганич О.С. 
 

3.  
Здійснити заходи щодо створення та моніторингу діяльності 

навчально-практичних центрів (за галузевим спрямуванням) 

відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері 

Упродовж 

року 

Сопкова Г.І., 

Довганич О.С., 

Слюсарєва О.В. 
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професійної (професійно-технічної) освіти „Сучасна професійна 

(професійно-технічна) освіта” на період до 2027 року, схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 

№ 419-р  

4.  
Забезпечувати організацію роботи регіональної ради професійної 

освіти обласної державної адміністрації 

У встановлені 

терміни 

Сопкова Г.І., 

Довганич О.С.  
 

5.  
Здійснити заходи щодо формування обсягів регіонального та/або 

державного замовлення на підготовку кадрів у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти області 

У встановлені 

терміни 

Сопкова Г.І., 

Довганич О.С.  
 

6.  
Здійснити моніторинг виконання регіонального та/або 

державного замовлення на підготовку кадрів у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти області 

У встановлені 

терміни 

Сопкова Г.І., 

Довганич О.С.  
 

7.  

Здійснити заходи щодо забезпечення замовлення та видачі 

бланків документів про професійно-технічну освіту державного 

зразка закладам системи професійної (професійно-технічної) 

освіти 

У встановлені 

терміни 

Сопкова Г.І., 

Довганич О.С., 

Слюсарєва О.В. 

 

8.  

Провести обласні етапи Всеукраїнських конкурсів фахової 

майстерності з професій: 

електрогазозварник; 

верстатник широкого профілю; 

штукатур; 

перукар 

У встановлені 

терміни 

Сопкова Г.І., 

Довганич О.С.,  

Слюсарєва О.В. 

 

9.  

Забезпечити заходи на виконання наказу Міністерства освіти і 

науки України від 16.07.2019 № 1194 „Про організацію та 

проведення Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності 

„WorldSkills Ukraine у 2019 – 2020 роках” 

У встановлені 

терміни 

Сопкова Г.І., 

Довганич О.С., 

Слюсарєва О.В. 

 

10.  
Здійснити заходи щодо створення Центрів професійної кар’єри на 

базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Упродовж 

року 

Сопкова Г.І., 

Довганич О.С., 

Слюсарєва О.В. 
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11.  
Здійснити профорієнтаційні заходи з популяризації робітничих 

професій серед учнів 8 – 11 класів закладів загальної середньої 

освіти 

Упродовж 

року 

Сопкова Г.І., 

Довганич О.С., 

Слюсарєва О.В. 

 

12.  
Здійснити аналіз звітів із виробничої діяльності та 

позабюджетних надходжень закладів професійної (професійно-

технічної) освіти    

Упродовж 

року 

Сопкова Г.І., 

Довганич О.С., 

Слюсарєва О.В. 

 

13.  
Здійснити моніторинг працевлаштування випускників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

Протягом року 

за окремим 

графіком 

Сопкова Г.І., 

Довганич О.С. 
 

14.  

Здійснити організаційні заходи щодо упровадження елементів 

дуальної форми навчання у професійну підготовку 

кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти області 

Упродовж 

року 

Сопкова Г.І., 

Довганич О.С., 

Слюсарєва О.В. 

 

15.  
Здійснити моніторинг роботи приймальних комісій закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти області  

За окремим 

графіком 

Сопкова Г.І., 

Довганич О.С.  
 

16.  
Координувати роботу школи лідерів учнівського самоврядування 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти області 

Упродовж 

року 

Сопкова Г.І., 

Довганич О.С.,  

Слюсарєва О.В. 

 

17.  
Здійснити моніторинг охоплення гуртковою роботою учнів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти області 

Упродовж 

року 

Сопкова Г.І., 

Довганич О.С.,  

Слюсарєва О.В. 

 

18.  
Провести підсумковий профорієнтаційний захід з участю 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти області 

ІІ квартал  

2020 року 

Сопкова Г.І., 

Довганич О.С.,  

Слюсарєва О.В. 

 

 

19.  
Забезпечити взаємодію з керівниками закладів вищої освіти з 

питань організації та проведення вступної кампанії 2020 року 
Червень 

Сопкова Г.І., 

Бабинець Ю.Ю. 
 

20.  
Надавати підтримку діяльності Студентської ради Закарпатської 

області у проведенні виховних заходів, конференцій і відзначенні 

свят, пам’ятних дат та визначних подій 

Упродовж 

року 

Сопкова Г.І. 

Бабинець Ю.Ю. 
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21.  

Забезпечити розгляд і призначення комісією департаменту 

оплати за навчання студентам закладів вищої освіти пільгових 

категорій відповідно до Положення Програми розвитку освіти 

Закарпаття на 2013 – 2022 роки 

Жовтень 
Працівники 

департаменту 
 

22.  
Взяти участь в організації проведення регіонального конкурсу 

„Кращий студент Закарпаття 2020ˮ 
Листопад Бабинець Ю.Ю.  

 

ХІІ. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ  РОЗВИТОК  ГАЛУЗІ  

ТА   МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

№ 
з/п Зміст заходів 

Строки 
виконання 

Відповідальні за 
виконання 

Примітка 

1.  

Сформувати та скласти кошториси, плани асигнувань загального 

фонду бюджету, планів спеціального фонду, розрахунків до 

кошторисів закладів освіти обласного підпорядкування на 2020 рік 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

28.02.2002 № 228 „Про затвердження Порядку складання, 

розгляду, затвердження та основних вимог до виконання 

кошторисів бюджетних установ” 

Січень – 

лютий 

Маюрник В.К.,                

Ремета М.С., 

Даців А.О.  

 

2.  

Здійснювати фінансування видатків згідно з кошторисними 

призначеннями закладів освіти обласного підпорядкування 

відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 

№938 „Про затвердження порядку казначейського обслуговування 

місцевих бюджетів” 

Упродовж 

року 

Маюрник В.К.,                

Ремета М.С.,               

Штилиха М.М. 

 

3.  

Здійснювати контроль за дотриманням чинного порядку у 

визначенні адміністративної зарплати і кількості ставок на 

початок навчального року та на початок календарного року, 

правильності складання тарифікації і штатних розписів відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 

Січень,                

вересень-

жовтень 

Маюрник В.К.,                

Ремета М.С., 

Орос В.М., 

Даців А.О. 
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„Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки 

розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, 

закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” 

4.  

Забезпечити щоквартально складання та узагальнення фінансової, 

бюджетної звітності та подання її до Державної казначейської 

служби, Міністерства освіти і науки України та департаменту 

фінансів облдержадміністрації відповідно до наказу Міністерства 

фінансів України 24.01.2012 № 44 „Про затвердження Порядку 

складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами 

бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового 

державного соціального і пенсійного страхування” 

За графіком 

Маюрник В.К.,                

Ремета М.С.,               

Орос В.М. 

 

5.  

Забезпечити аналіз, узагальнення та подання Міністерству освіти і 

науки України звіту про використання коштів освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 „Деякі питання 

надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам” (зі змінами) 

Упродовж 

року 

Маюрник В.К.,                

Ремета М.С., 

Даців А.О.  

 

6.  

Забезпечити аналіз, узагальнення та подання Міністерству освіти і 

науки України інформації про використання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 88 

„Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами” (зі змінами) 

За графіком 
Маюрник В.К.,                

Ремета М.С. 
 

7.  

Забезпечити підготовку та складання бюджетних запитів до 

проектів державного бюджету, обласного бюджету на 2021 рік 

відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 06.06.2012 

№ 687 „Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних 

запитів” 

Вересень-

жовтень 

Маюрник В.К.,                

Ремета М.С., 

Даців А.О. 
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8.  
Здійснити узагальнення та аналіз планів по мережі, штатах та 

контингентах установ, що фінансуються з обласного бюджету 

(планові показники, фактичні показники) 

Січень, 

травень 

Маюрник В.К.,                

Ремета М.С.,               

Орос В.М., 

Луцович О.І. 

 

9.  
Забезпечити реалізацію Програми розвитку освіти Закарпаття на 

2013 – 2022 роки, затверджену рішенням обласної ради від 

16 листопада 2012 року № 544 (зі змінами) 

Упродовж 

року 

Маюрник В.К.,                

Ремета М.С., 

Орос В.М., 

Павлюк М.А. 

 

10.  

Забезпечити узагальнення та подання Міністерству освіти і науки 

України інформацію про оплату праці педагогічних та інших 

працівників закладів освіти відповідно до листа Міністерства 

освіти і науки України 13.07.2017 № 1/9-386 

Протягом 

року 

Маюрник В.К.,                 

Туряниця О.В. 
 

11.  

Забезпечити здійснення моніторингу цін на продукти харчування 

у закладах відповідно до розпорядження голови  обласної  

державної  адміністрації від 27.11.08 № 775 „Про державне 

регулювання цін на продукцію громадського харчування у 

навчальних закладах” 

Упродовж 

року 

Ремета М.С., 

Орос В.М. 
 

12.  
Здійснювати моніторинг забезпечення прозорості та 

інформаційної відкритості закладів дошкільної та загальної 

середньої освіти відповідно до ст. 30 Закону України „Про освіту” 

Упродовж 

року 

Маюрник В.К.,                 

Туряниця О.В. 
 

13.  

Забезпечити ведення та внесення даних на єдиний веб-портал 

використання публічних коштів Є-дата відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 867 „Деякі питання 

оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних”  

Упродовж 

року 

Маюрник В.К.,                

Штилиха М.М. 
 

14.  
Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-

господарської діяльності департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

Упродовж 

року 

Маюрник В.К.,                

Ремета М.С., 

Орос В.М., 

Штилиха М.М. 

 

15.  
Здійснювати заходи з організації закупівель у 2020 році відповідно 

до річного плану закупівель 

Упродовж 

року 

Маюрник В.К., 

Павлюк М.А., 
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Ремета М.С., 

Орос В.М., 

Туряниця О.В. 

16.  

Опрацювати та узагальнити інформацію місцевих органів управління 

освітою (на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 

жовтня 2015 року № 856 „Про затвердження Порядку проведення 

моніторингу та оцінки результативності реалізації державної 

регіональної політики”) щодо показників щорічної оцінки соціально-

економічного розвитку галузі освіти, у тому числі в частині 

використання у навчальному процесі закладами загальної середньої 

освіти сільської місцевості комп’ютерної техніки, підключеної до 

мережі Інтернет, забезпечення організованого підвезення до місця 

навчання і додому учнів у сільській місцевості тощо 

Лютий-

березень 
Павлюк М.А.  

17.  

Опрацювати та узагальнити інформацію місцевих органів 

управління освітою (на виконання  постанови Кабінету Міністрів 

України від 20 грудня 2017 року № 1029 „Деякі питання 

удосконалення системи моніторингу та оцінки результативності 

реалізації державної регіональної політики”) щодо показників 

щорічної оцінки якості дошкільної, позашкільної, загальної 

середньої освіти і якості вищої освіти та професійної підготовки  

 

Серпень 

 

Павлюк М.А. 

 

 

 

ХІІІ.  ЗАХОДИ  ЩОДО  ОРГАНІЗАЦІЇ  РОБОТИ  З  КАДРАМИ,  

ЗАПОБІГАННЯ  КОРУПЦІЇ  ТА  РОЗГЛЯДУ  ЗВЕРНЕНЬ  ГРОМАДЯН 
 

№ 
з/п Зміст заходів 

Строки 
виконання 

Відповідальні 
за виконання 

Примітка 

1.  
Забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

04.09.2013 № 706 „Питання запобігання та виявлення корупції” 

(зі змінами) 

Постійно 
Працівники 

департаменту 
 



 53 

2.  
Забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

16.10.2014 № 563 „Деякі питання реалізації Закону України „Про 

очищення влади” (зі змінами) 

Постійно 
Сопкова Г.І., 

Славик О.І. 
 

3.  

Забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України 

25.03.2016 № 171 „Про порядок проведення спеціальної перевірки 

стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які 

передбачають зайняття відповідального або особливо 

відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним 

ризиком” (зі змінами) 

Постійно 
Сопкова Г.І., 

Славик О.І. 
 

4.  
Забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

25.03.2016 № 229 „Про затвердження Порядку обчислення стажу 

державної служби” 

Постійно 
Сопкова Г.І., 

Славик О.І. 
 

5.  
Забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

25.03.2016 № 246 „Про затвердження Порядку проведення 

конкурсу на зайняття посад державної служби” (зі змінами) 

Постійно 
Сопкова Г.І., 

Славик О.І. 
 

6.  
Забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

06.04.2016 № 270 „Про затвердження Порядку надання державним 

службовцям додаткових оплачуваних відпусток” 

Постійно 
Працівники 

департаменту 
 

7.  

Забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

06.04.2016 № 271 „Про затвердження критеріїв визначення 

переліку посад працівників державних органів, які виконують 

функції з обслуговування” 

Постійно 

Сопкова Г.І., 

Маюрник В.К., 

Славик О.І. 

 

8.  

Забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

20.04.2016 № 306 „Питання присвоєння рангів державних 

службовців та співвідношення між рангами державних службовців 

і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими  

званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними 

званнями” (зі змінами) 

Постійно 
Сопкова Г.І., 

Славик О.І. 
 

9.  
Забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

23.08.2017 № 640 „Про затвердження Типового порядку 
Постійно 

Сопкова Г.І., 

Славик О.І. 
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проведення оцінювання результатів службової діяльності 

державних службовців”  (зі змінами) 

10.  

Забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

06.02.2019 № 106 „Про затвердження Положення про систему 

професійного навчання державних службовців, голів місцевих 

державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, 

посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих 

рад” 

Постійно 
Працівники 

департаменту 
 

11.  

Забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

10.07.2019 № 591 „Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 та визнання 

такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів 

України від 20 грудня 2017 р. № 1047” 

Постійно 
Працівники 

департаменту 
 

12.  

Забезпечити виконання рішення Національного агентства з питань 

запобігання корупції 10.06.2016 № 3, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 15.07.2016 за № 959/29089 „Про функціонування 

Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування” (із змінами 

і доповненнями, внесеними рішенням Національного агентства з питань 

запобігання корупції від 01.03.2019 № 609) 

Постійно 
Працівники 

департаменту 
 

13.  

Забезпечити виконання рішення Національного агентства з питань 

запобігання корупції 29.09.2017 № 839 „Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів” 

Постійно 
Працівники 

департаменту 
 

14.  
Забезпечити виконання наказу Національного агентства України з 

питань державної служби 03.03.2016 № 49 „Про затвердження 

Порядку обліку та роботи з дисциплінарними стягненнями” 

Постійно 
Сопкова Г.І., 

Славик О.І. 
 

15.  
Забезпечити виконання наказу Національного агентства України з 

питань державної служби 03.03.2016 № 48 „Про затвердження 

порядку стажування державних службовців” 

Постійно 
Працівники 

департаменту 
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16.  

Забезпечити виконання наказу Національного агентства України з 

питань державної служби 06.04.2016 № 72 „Про затвердження 

Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують 

на зайняття посад державної служби категорій „Б” і „В” 

Постійно 
Сопкова Г.І., 

Славик О.І. 
 

17.  

Забезпечити виконання наказу Національного агентства України з 

питань державної служби 22.03.2016 № 64 „Про затвердження 

Порядку ведення та зберігання особових справ державних 

службовців” 

Постійно Славик О.І.  

18.  
Забезпечити виконання наказу Національного агентства України з 

питань державної служби 03.03.2016 № 50 „Про затвердження 

Типових правил внутрішнього службового розпорядку”  

Постійно 
Працівники 

департаменту 
 

19.  

Забезпечити виконання наказу Національного агентства України з 

питань державної служби 27.11.2017 № 237 „Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо визначення ключових показників 

результативності, ефективності та якості службової діяльності 

державних службовців, які займають посади державної служби 

категорій „Б” і „В” 

Постійно 
Сопкова Г.І.,  

Славик О.І. 
 

20.  

Забезпечити виконання наказу Національного агентства з питань 

державної служби від 11.09.2019 № 172-19 „Про затвердження 

Порядку розроблення посадових інструкцій державних службовців 

категорій „Б” і „В” 

Постійно 
Працівники 

департаменту 
 

21.  

Забезпечити виконання наказу Національного агентства з питань 

державної служби від 24.09.2019 № 177-19 „Про внесення змін до 

Методичних рекомендацій щодо визначення результатів службової 

діяльності державних службовців, які займають посади державної 

служби категорій „Б” і „В” 

Постійно 
Працівники 

департаменту 
 

22.  

Забезпечити виконання наказу Міністерства освіти і науки України 

06.10.2010 № 930 „Про затвердження Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників” (із змінами і доповненнями) 

 

Постійно 
Сопкова Г.І.,  

Славик О.І. 
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23.  

Забезпечити виконання наказу Міністерства соціальної політики 

України 13.06.2016 № 646 „Про затвердження Типового 

положення про преміювання державних службовців органів 

державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів 

(секретаріатів)”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

30.06.2016 за № 903/29033 (зі змінами) 

Постійно 

Сопкова Г.І., 

Маюрник В.К., 

Славик О.І. 

 

24.  
Забезпечити виконання розпорядження голови обласної державної 

адміністрації 22.02.2019 № 115 „Про Антикорупційну програму 

Закарпатської обласної державної адміністрації на 2019 рік” 

У терміни, 

визначені 

документом 

Сопкова Г.І., 

Славик О.І. 
 

25.  

Забезпечити виконання розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 24.04.2018 № 229 „Про Положення про 

департамент освіти і науки Закарпатської обласної державної 

адміністрації” 

Постійно 
Працівники 

департаменту 
 

26.  
Забезпечити виконання розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 24.11.2014 № 345 „Про організацію проведення 

перевірок відповідно до Закону України „Про очищення влади” 

Постійно 
Сопкова Г.І., 

Славик О.І. 
 

27.  
Забезпечити організацію курсів підвищення кваліфікації для 

державних службовців департаменту 

Упродовж 

року за 

окремим 

графіком 

Сопкова Г.І.,  

Славик О.І. 
 

28.  Забезпечити вільний доступ до державної служби  
Упродовж 

року 

Сопкова Г.І., 

Славик О.І. 
 

29.  
Організувати проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

державної служби категорій „Б” і „В” 

Упродовж 

року 

Сопкова Г.І.,  

Славик О.І. 
 

30.  
Систематично проводити моніторинг забезпечення закладів освіти 

керівними та педагогічними кадрами  

Упродовж 

року  

Сопкова Г.І.,  

Славик О.І. 
 

31.  

Забезпечити організацію та проведення конкурсного відбору на 

посади директорів закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти  

 

Упродовж 

року 

Сопкова Г.І., 

Славик О.І., 

Довганич О.С. 
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32.  

Забезпечити виконання Порядку проведення спеціальної перевірки 

стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які 

передбачають зайняття відповідального або особливо 

відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним 

ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 25.03.2015 № 171 

Упродовж 

року 
Славик О.І.  

33.  
Здійснити заходи щодо виконання Закону України 

„Про  запобігання корупції” керівниками закладів освіти з 

уникнення та недопущення конфлікту інтересів  

Упродовж 

року 

Сопкова Г.І., 

Славик О.І. 
 

34.  

Забезпечити ведення  обліку та аналізу листів, заяв, скарг, звернень 

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” 

Постійно Луцович О.І.  

35.  
Забезпечити своєчасний аналіз щодо організації роботи зі 

зверненнями громадян 
Двічі в рік Луцович О.І.  

36.  
Забезпечити організацію та проведення конкурсного відбору  на  

посади керівників комунальних закладів загальної середньої  

освіти Закарпатської обласної ради 

Упродовж 

року 

Сопкова Г.І.,  

Славик О.І. 
 

37.  
Координувати організацію та проведення обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу „Учитель року” 

 

У визначені 

строки  
Працівники 

департаменту 
 

38.  

Забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

26.11.2008 № 1040 „Про затвердження загального положення про 

юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, 

державного підприємства, установи та організації” 

Упродовж 

року 

Працівники 

департаменту 
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ХІV. ОСВІТНЯ  СТАТИСТИКА,  ДОКУМЕНТИ  ПРО  ОСВІТУ,  

ОРГАНІЗАЦІЙНІ  ЗАХОДИ  ЩОДО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ПІДРУЧНИКАМИ 
 

№ 
з/п Зміст заходів 

Строки 
виконання 

Відповідальні за 
виконання 

Примітка 

1.  
Забезпечити виконання наказу Міністерства освіти і науки 

України від 07.02.2019 № 152 „Про затвердження Змін до деяких 

нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України” 

Упродовж  

року 
Туряниця О.В.  

2.  
Забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

22 липня 2015 р. № 645” „Про документи про загальну середню та 

професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них” 

Постійно Туряниця О.В.  

3.  
Консультувати відповідальних працівників місцевих органів 

управління освітою із питань замовлення та  видачі документів 

про освіту випускникам  2019/2020 н.р. 

Упродовж року Туряниця О.В.  

4.  

Забезпечити належне формування та своєчасне подання державної 

статистичної звітності в сфері загальної середньої освіти за 

формою 83-РВК та завантаження її в інформаційно-

телекомунікаційну систему „Державна інформаційна система 

освіти” 

Відповідно до 

передбачених 

строків 

Туряниця О.В.  

5.  
Забезпечити моделювання мережі закладів освіти області на 
безкоштовному картографічному сервісі від компанії Google щодо 
надання публічних сервісних послуг 

Упродовж 

року 
Туряниця О.В.  

6.  

Забезпечити належне формування та своєчасне подання державної 

статистичної звітності в сфері загальної середньої освіти за 

формами 76-РВК, ЗВ-1, Д-4,5,6,7-8,9, 1-ПЗ, 1-ЗСО та завантаження 

їх в ІТС „Державна інформаційна система освіти” 

Відповідно до 

передбачених 

строків 

Луцович О.І.  

7.  

Забезпечити належне формування та своєчасне подання державної 

статистичної звітності в сфері загальної середньої освіти за 

формою 77-РВК та завантаження її до ІТС „Державна 

інформаційна система освіти” 

Відповідно до 

передбачених 

строків 

Греба О.М.  
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8.  

Забезпечити збір, узагальнення та подання обов’язкової державної 

статистичної звітності про роботу закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти до Міністерства освіти і науки 

України відповідно до наказу Держкомстату України і МОНУ 

03.08.2000 № 259/364 „Про затвердження форм державної 

статистичної звітності з питань професійно-технічної освіти та 

інструкцій щодо їх заповнення”  

Січень, 

липень, 

серпень,  

вересень 

Довганич О.С., 

Ільчишин С.А. 
 

9.  
Забезпечити підтримку в актуальному стані в ЄДЕБО інформацію 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
Постійно 

Довганич О.С., 

Ільчишин С.А. 
 

10.  
Здійснити заходи щодо забезпечення замовлення та організації 

видачі бланків документів про професійно-технічну освіту 

державного зразка 

Упродовж 

року 

Довганич О.С., 

Ільчишин С.А., 

Слюсарєва О.В. 

 

11.  
Забезпечити моніторинг виданих, невиданих, зіпсованих бланків 

документів про професійно-технічну освіту державного зразка 

Упродовж 

року 

Довганич О.С., 

Ільчишин С.А. 
 

12.  

Забезпечити виконання наказу Міністерства закордонних справ, 

Міністерства освіти і науки, Міністерства юстиції України 

05.07.2016 № 199/783/1838/5 „Про внесення змін до Правил 

проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для 

використання на території інших держав” 

Упродовж  

року 
Огар-Товт О.В.  

13.  

Забезпечити виконання наказу Міністерства освіти і науки 

України від 10.03.2009 № 220 „Про затвердження Порядку 

проставлення в Міністерстві освіти і науки України апостиля на 

офіційних документах, виданих навчальними закладами, 

державними органами, підприємствами, установами і 

організаціями, що стосуються сфери освіти і науки” 

Упродовж  

року 
Огар-Товт О.В.  

14.  

Забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

23.01.2019 № 41 „Про затвердження Порядку забезпечення 

підручниками та посібниками здобувачів повної загальної 

середньої освіти і педагогічних працівників” 

 

Упродовж 

 року 

Сопкова Г.І.,  

Шелепець Е.І. 
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15.  

Забезпечити розподіл підручників, що надходитимуть до області, 

та здійснювати контроль за надходженням підручників до 

місцевих органів управління освітою згідно з рознарядкою 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації  

Відповідно до  

надходжень 
Шелепець Е.І.  

16.  
Підготувати відомості про фактичні учнівські контингенти на 

2020/2021 навчальний рік 
До 15.11.2020 Шелепець Е.І.  

 

ХV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

І  БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

 
№ 
з/п Зміст заходів 

Строки 
виконання 

Відповідальні за 
виконання 

Примітка 

1.  
Забезпечити дотримання Державних будівельних норм України – 

ДБН В.2.2-3:2018 „Будинки і споруди. Заклади освіти”, які 

з 1  вересня 2018 року вступили в дію 

Постійно 

Місцеві органи 

управління освітою, 

працівники 

департаменту 

 

2.  
Забезпечити дотримання Державних будівельних норм України – 

ДБН В.2.2-4:2018 „Будинки і споруди. Заклади дошкільної 

освіти”, які з 1 жовтня 2018 року вступили в дію 

Постійно 

Місцеві органи 

управління освітою, 

працівники 

департаменту 

 

3.  
Забезпечити дотримання Державних будівельних норм України – 

ДБН В. 2.2-4:2018 „Інклюзивність будівель і споруд”, які 

з 1  квітня 2019 року вступили в дію  

Постійно 

Місцеві органи 

управління освітою, 

працівники 

департаменту 

 

4.  

Забезпечити виконання у межах компетенції доручення Прем’єр-

міністра України до листа Президента України від 05.12.2019 

№  01-01/1018 щодо заходів державного нагляду (контролю) за 

додержанням вимог законодавства у сфері техногенної та 

пожежної безпеки закладів освіти  

У визначені 

терміни 

Місцеві органи 

управління освітою, 

працівники 

департаменту 

 

5.  
Забезпечити виконання у межах компетенції наказу Міністерства 

освіти і науки України від 13.02.2018 № 139 „Про затвердження 
Постійно 

Місцеві органи 

управління освітою, 
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табеля термінових та строкових донесень Міністерства освіти і 

науки України з питань цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності” 

Туряниця О.В. 

6.  

Забезпечити виконання у межах компетенції наказу Міністерства 

освіти і науки України 15.08.2016 № 974 „Про затвердження 

Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ 

системи освіти України” 

Постійно 

Місцеві органи 

управління освітою, 

працівники 

департаменту 

 

7.  
Вжити заходи у межах компетенції для реалізації проекту 

Президента України щодо спорудження шкіл, садочків і стадіонів 

у кількості 5 шкіл і 5 садочків 

Упродовж  

року  

Місцеві органи 

управління освітою, 

працівники 

департаменту  

 

8.  

Забезпечити узагальнення інформації про виконання 

регіонального плану заходів щодо організації харчування дітей у 

закладах дошкільної та загальної середньої освіти області 

відповідно до розпорядження голови обласної державної  

адміністрації від 11.11.2019 №  614 

Щоквартально 
Ремета М.С., 

Орос В.М. 
 

9.  
Здійснити заходи щодо організації передачі цілісних майнових 

комплексів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Упродовж 

року 

Сопкова Г.І., 

Довганич О.С.  
 

10.  

Вживати заходи щодо обов’язкового врахування потреб осіб з 

інвалідністю під час будівництва, реконструкції, реставрації, 

ремонту закладів освіти, а також здійсненні закупівлі шкільних 

автобусів  

Постійно 
Райхель Й.А., 

Павлюк М.А. 
 

11.  

Здійснювати у межах компетенції контроль за дотриманням вимог 

щодо забезпечення безперешкодного доступу дітей з особливими 

фізичними потребами до закладів дошкільної та загальної 

середньої освіти, в тому числі інтернатного типу, закладів 

позашкільної освіти  

Постійно Райхель Й.А  

12.  
Контролювати своєчасне виконання заходів попередження 

нещасних випадків зі здобувачами освіти під час освітнього 

процесу та після занять, травматизм у побуті, дорожньо-

Щоквартально 
Працівники 

департаменту 
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транспортних пригод та забезпечити своєчасне інформування 

Міністерства освіти і науки України 

13.  

Забезпечити підготовку інформації для подання органам влади 

вищого рівня: 

про підготовку котелень закладів освіти до роботи в осінньо-

зимовий період 2020 – 2021 років; 

про стан будівництва об’єктів освіти та введення їх в 

експлуатацію 

 

ІІ – ІІІ 

квартали 
 

Відповідно до 

строків 

введення в дію 

Райхель Й.А., 

Павлюк М.А. 
 

14.  
Вивчити питання щодо переліку об’єктів будівництва, які будуть 

фінансуватися у 2020 році за рахунок коштів державного 

бюджету, та можливості їх матеріально-технічного забезпечення 

І квартал 
Райхель Й.А., 

Павлюк М.А. 
 

15.  
Здійснювати контроль за підготовкою матеріально-технічної бази 

закладів освіти до 2020/2021 н.р. та роботи в осінньо-зимовий 

період  

Постійно 
Працівники 

департаменту 
 

16.  

Вивчити питання щодо потреби у шкільних автобусах для 

забезпечення підвезення учнів та педагогічних працівників до 

місць навчання, роботи та додому, які проживають на відстані 

понад 3 кілометри від закладів освіти 

Січень-

травень 

Райхель Й.А., 

Павлюк М.А. 

 

 

17.  
Узагальнити інформацію місцевих органів управління освітою 

щодо маршрутів, за якими здійснюється  перевезення учнів та 

педагогічних працівників до місць навчання, роботи та додому 

Вересень-

жовтень 
Райхель Й.А.  

 

План  узагальнила 

директор  департаменту                                  Ганна СОПКОВА 
 


