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від 20 лютого 2019 року

Початок о 12.00 годині

У засіданні колегії беруть участь:
- керівники закладів загальної середньої освіти;
- керівники закладів позашкільної освіти.

1. Про стан фінансово-господарської діяльності та виконання бюджету 2018 
року.

Доповідач: Васюта Л.О., головний бухгалтер централізованої бухгалтерії 
відділу освіти райдержадміністрації (20 хв.).

2. Про стан роботи зі зверненнями громадян за підсумками 2018 року. 
Доповідач: Коваль І.Г., головний спеціаліст відділу освіти

райдержадміністрації (10 хв.).
Беруть участь в обговоренні керівники закладів освіти (до 3 хв.).

3. Про виконання заходів пожежної та техногенної безпеки, електробезпеки 
та цивільного захисту в закладах освіти району.

Доповідач: Попик Н.В., провідний інженер з охорони праці відділу освіти 
райдержадміністрації (30 хв.).

Беруть участь в обговоренні (до 10 хв.):
- Салєнко Т.М., директор Довгопристанського ЗЗСО І-ІІІ ступенів;
- Пономаренко Л.В., директор Жовтневого ЗЗСО І-ІІ ступенів.

Головний спеціаліст відділу освіти, 
секретар колегії ( ^ І. КОВАЛЬ



/?/7.
Доповідь на засідання колегії відділу освіти райдержадміністрації «Про стан

фінансово- господарської діяльності в установах і навчальних закладах та
виконання бюджету 2018 року»

Станом на 01 січня 2019 року відділом освіти Первомайської райдержадміністрації 
утримується 20 закладів загальної середньої освіти:

-загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів — 12, в т.ч. 2 НВК;
-загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів -  8, в т.ч. 4 НВК.

Навчанням охоплено 2481 дітей шкільного віку. Середня наповнюваність класів 
становить -  14,02.

Всього штатна чисельність по галузі «Освіта» станом на 01.01.2019 року 
становить 702,72 од.

Дошкільні навчальні заклади
Всього функціонує 25 дошкільних навчальних закладів, у яких охоплено 

дошкільною освітою 738 дітей, з них:
- 19 дошкільних навчальних закладів, в них дітей -  648, в т.ч. постійно 

діючих -  18, в них дітей 639; сезонних -  1, в них дітей 9;
- 6 -  у складі навчально-виховних комплексів, в них дітей -  92, в т.ч. 

постійно діючих -  5, в них дітей 78; сезонних -  1, в них дітей 14.

Позашкільні заклади
У Первомайському районі функціонують 2 позашкільні навчальні заклади: 

Первомайський районний центр дитячої творчості (20 гурток) та Первомайська 
районна станція юних техніків (20 гуртків), а також Первомайська районна дитячо- 
юнацька спортивна школа (14 секцій).

Гуртки Первомайського районного центру дитячої творчості у 2018/2019 
навчальному році працюють на базі 8 ЗНЗ району ( Кінецьпільська ЗОШ І-ІІІ' ст., 
Кумарівська ЗОШ І-ІІІ ст., Мигіївська ЗОШ І-ІІІ ст., Синюхинобрідська ЗОШ І-ІІІ 
ст., Степківська ЗОШ І-ІІІ ст., Чаусівський НВК №1, Грушівська ЗОШ І-ІІ ст., 
Полтавський НВК). В них займається 352 дитини за такими профілями: художньо- 
естетичний, туристсько-краєзнавчий, еколого-натуралістичний, науково-технічний, 
декоративно-прикладний.

На базі Первомайської районної станції юних техніків у 2018/2019 навчальному 
році працюють 20 гуртків, які відвідують 298 дітей. Основні напрямки гурткової 
роботи: фізкультурно-спортивний, науково-технічний та художньо естетичний.

У Первомайській районній дитячо-юнацькій спортивній школі працюють 14 
спортивних секцій: з баскетболу, футболу, волейболу, греблі на байдарках та каное. 
Секції відвідують 233 дитини.

Усіма закладами забезпечено участь дітей та молоді у конкурсах, змаганнях, 
фестивалях, зльотах з різних напрямів позашкільної освіти.

Кадрове забезпечення:
У закладах освіти Первомайського району працює -  385 педагогічних 

працівників:
- у закладах середньої освіти -  276 (72%);



- у закладах дошкільної освіти -  95 (25%);
- у закладах позашкільної освіти -  14 ( 3%).
З числа педагогів, що працюють у закладах загальної середньої освіти:
115 (42%)-  вчителів вищої категорії;
59 (21%) - 1 категорії;
38 (14%) -  II категорії;
64 (23%) -  спеціалістів.

Педагогічне звання «Заслужений вчитель України» має 1 (0,4%) вчитель, 
«Заслужений працівник освіти України» - 2 (0,7%) вчителів, «Вчитель-методист» - 11 
(З%) вчителів; «Старший вчитель» - 43 (16%) вчителів.

У навчально-виховних закладах також працюють 9 психологів та 4 соціальних 
педагога

У січні-грудні 2018 року курси підвищення кваліфікації пройшли 95 педагогічних 
працівників та у квітні 2018 року 21 вчитель початкових класів пройшли курси для 
вчителів, які будуть працювати в 2018/2019 навчальному році з першокласниками на 
засадах Концепції «Нова українська школа».

З метою розв’язання кадрової проблеми відділом освіти здійснюється зв’язок із 
вищими навчальними закладами (Миколаївським національним університетом грн.. 
В.О.Сухомлинського, Уманським державним педагогічним університетом грн. 
П.Тичини, Кіровоградським державним університетом грн. В. Винниченка, Одеським 
національним університетом грн. 1.1. Мечнікова) та Первомайським міськрайонним 
центром зайнятості.

Виконання бюджету:
Фінансовим управлінням Первомайської райдержадміністрації на 2018 рік відділу 

освіти був доведений граничний обсяг видатків загального фонду в сумі 76 820,502 
тис. грн., у тому числі за рахунок освітньої субвенції 52 845,100 тис. грн., а саме:

- утримання загальноосвітніх навчальних закладів -  73 158,995 тис. грн.;
- утримання позашкільних закладів освіти -  1 212,360 тис. грн.;
- утримання інших установ освіти -  1 972,859 тис. грн.;
- утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

-476,288грн.
Протягом звітного періоду 2018 року передбачені бюджетні асигнування 

уточнювалися, уточнений бюджет відділу освіти Первомайської райдержадміністрації 
на 2018 рік становить 85 541, 087 тис. грн., у тому числі за рахунок освітньої 
субвенції 52 845,100 тис. грн., а саме:

- утримання загальноосвітніх навчальних закладів -  81 907,812 тис. грн.;
- утримання позашкільних закладів освіти -  1 422, 490 тис. грн.;
- утримання інших установ освіти -  2 533, 827 тис. грн.;
- утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

-565,345 тис.грн.

Заробітна плата:
Усі працівники установ освіти протягом січня-грудня 2018 року отримали 

заробітну плату, враховуючи підвищення мінімальної заробітної плати з 01 січня 2018 
року у відповідності до Єдиної тарифної сітки. Станом на 01.01.2019 року здійснене 
виплату відпускних та оздоровчих педагогічним працівникам району в сумі 7 517 94( 
грн. (2111-6 162 246 грн., 2120 -  1 355 694 грн.)



В цілому по установах відділу освіти фонд заробітної плати за січень-грудень 
2018 рік склав 52 259 043 грн., з них було виплачено:

- по посадових окладах -  24 253 416 гри.;
- надбавка за вислугу років 4 173 303 грн.;
- надбавка за престижність праці 3 203 009 грн.
- інші доплати та надбавки (за перевірку зошитів, класне керівництво та інші

доплати) -  8 070 509 грн;
- лікарняні -  133 540 грн;
- відпускні -  4 786 288 грн;
- премії- 4  904 431 грн:

• за рахунок субвенції- 4  525 784 грн.
• за рахунок місцевого бюджету -  378 647 грн.

- матеріальна допомога на оздоровлення - 1  397 383 грн.
• за рахунок субвенції-1 221 440 грн.
• за рахунок місцевого бюджету -  175 943 грн.

- грошова винагорода -  1 161 928 грн.
• за рахунок субвенції-1 105 224 грн.
• за рахунок місцевого бюджету-  56 704 грн.

- матеріальна допомога на соціальні-побутові потреби -  175 235 гри. (за рахунок
місцевого бюджету)

За період січень -грудень 2018 року з заробітної плати були такі відрахування:
■ податок з доходів фізичних осіб-9 239 681 грн.
■ військовий збір -  1 343 290 грн.
■ профспілковий збір-502 791 грн.

А також нарахування на заробітну плату по установах відділу освіти (2120) за 
2018 рік 11 668 428 грн.

• за рахунок субвенції-  8 081 298 грн.
• за рахунок місцевого бюджету -  3 587 130 грн.

Забезпечення енергоносіями
З 20 шкіл Первомайського району на газовому опаленні знаходяться -  5 ЗНЗ, 

електроопаленні -  7 ЗНЗ, на вугільному опаленні -  8 ЗНЗ та СЮТ.

Споживання електроенергії загальноосвітніми навчальними закладами:
Видатки по відділу освіти за споживання електроенергії за січень-грудень 2018 

року склали 2 131 404 грн.

Споживання природного газу загальноосвітніми навчальними закладами:
Видатки по відділу освіти за споживання природного газу за січень-грудень 2018 

року склали 1 881 798 грн.

Забезпечення вугіллям
Протягом опалювального періоду 2018/2019 років закуплено 549,72 т. вугілля на 

суму 1440 315, 97 грн. Станом на 01.01.2019 року залишок вугілля по 
загальноосвітнім закладам становить 409,186 т.



Охоплення гарячим харчуванням учнів 1-4 класів 
та учнів пільгової категорії:

На виконання ст. 5 Закону України від 26.04.2001 року № 2402 «Про охорону 
дитинства» безкоштовно харчуються учні 1-4 класів та діти пільгової категорії, а з 
2007 року здійснюється безкоштовне харчування дітей з малозабезпечених сімей.

З січня по грудень 2018 року 63 учнів 1-4 класів пільгової категорії (5 дітей-сиріт 
та 11 позбавлених батьківського піклування, 47 дитини з малозабезпечених сімей) та 
161 учнів 5-11 класів пільгової категорії (14 дітей-сиріт, 42 позбавлений батьківського 
піклування, 105 учнів -  малозабезпечені), 1061 учнів 1 - 4  класів, 94 дітей НВК 
харчуються за рахунок місцевого бюджету.

На харчування учнів в загальноосвітніх закладах району (в т.ч. НВК) за січень- 
грудень 2018 року по загальному фонду витрачено 2 766 610 грн.:

на харчування учнів 1- 4 класів та пільгової категорії використано -  2 441 329 
грн,

- на харчування дітей НВК - 295 281 грн.
Учні 5-11 класів харчуються за рахунок батьківської плати та спонсорської 

допомоги. Протягом січня-грудня 2018 року було охоплено гарячим харчуванням 640 
учня 5-11 класів, що становить 46 % від загальної кількості учнів 5-11 класів. Середня 
вартість харчування учнів 5-І 1 класів в день складає 9,55 грн.

Протягом січня-грудня 2018 року на харчування учнів 5-11 класів використано 
849 480 грн., а саме;

• благодійна допомога - 577 330 грн,
• батьківська п л ата -272 150 грн.

Харчування в навчальних закладах здійснюється відповідно до Постанови КМУ 
«Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 
22.11.2004 року № 1591. Навчальні заклади забезпечені м’ясом, рибою, молоком, 
овочами та іншими необхідними продуктами харчування, передбаченими 
вищезазначеною Постановою.

Всі загальноосвітні заклади здійснювали заготівлю продуктів харчування.

Пришкільні табори
В травні-червні 2018 року працювало 3 пришкільних табори відпочинку з денним 

перебуванням на базі Кумарівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів (30 дітей), Степківського 
ЗЗСО І-ІІІ ступенів (40 дітей) та Чаусівського НВК №2 (25 дітей). Відпочинкова зміна 
тривала 14 днів (з 29.05.2018 року по 15.06.2018 року). До перебування в таборах 
було залучено 95 дітей.

Під час відпочинку в таборах з денним перебуванням діти отримували якісне 
харчування. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопаде 
2004 року № 1591 норми харчування по кожному найменуванню продуктів виконано не 
100%. Видатки з районного бюджету на харчування дітей склали -  50 971 грн 
Собівартість одного дітодня -  38,32 грн.

Видатки на харчування дітей в пришкільних таборах склали 50 971 грн.

Інформатизація та комп’ютеризація загальноосвітніх навчальних закладів:
Станом на 01.01.2019 року у 20 навчальних закладах району налічується 19 НКК. 

У школах району налічується 268 сучасних комп’ютери, 54 ноутбуків, 20 проекторів,
9 інтерактивних дошок, 4 інтерактивних комплекти та 8 планшетів. Станом на 
01.01.2019 року п’ять закладів мають по 2 НКК (Кінецьпільська, Мигіївська,



Лисогірська, Підгороднянська та Софіївська ЗОШ І-ІІІ ст.), 9 закладів забезпечені 
мультимедійним обладнанням (ноутбук + проектор) та інтерактивними дошками. У 
листопаді 2018 року було закуплено 14 комплектів (комп’ютерізоване робоче місце 
вчителя) -  ноутбук з програмним забезпечешмм та БФП з витратними матеріалами; в 
грудні 2018 року -  4 інтерактивних комплекти, 5 ноутбуків та 5 персональних 
комп’ютера. Також було придбано 26 ламінаторів для початкової школи. Всі школи 
підключені до мережі Інтернет.

Районна Цільова соціальна програма розвитку освіти
Рішенням XX сесії сьомого скликання Первомайської районної ради від 22 

грудня 2017 року № 15 затверджена «Районна Цільова соціальна програма розвитку 
освіти Первомайського району на 2018-2020 роки». Рішенням позачергової XXVI сесії 
сьомого скликання Первомайської районної ради від 27 липня 2018 року №3 «Про 
зміни до районної Цільової соціальної програми розвитку освіти Первомайського 
району на 2018-2020 роки» внесені зміни до додатку 2 районної Цільової соціальної 
програми розвитку освіти Первомайського району на 2018-2020 роки, а саме щодо 
реалізації районної Цільової соціальної програми розвитку освіти Первомайського 
району на 2018-2020 роки доповнено пунктом 1.17 «Виділення коштів на умовах 
співфінансування на закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних меблів, 
комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових 
класів (відповідно до постанови КМУ № 237 від 04 квітня 2018 року «Деякі питання 
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»)».

В 2018 році на виконання даної програми заплановані видатки в сумі 4 447 602 
грн., а саме:

- на утримання шкільних автобусів (придбання бензину, запчастин) -  1 008 224
гри.,

- на утримання позашкільних закладів освіти -  1 422 490 грн,
- забезпечення харчування дітей в закладах освіти -  2 441 954 грн;
- співфінансування на закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних меблів, 

комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових 
класів -104  944 грн.

Станом на 01.01.2019 року на виконання «Районної Цільової соціальної програми 
розвитку освіти Первомайського району на 2018-2020 роки» використано:

- на утримання шкільних автобусів (придбання бензину, запчастин) - 1 007 280 
^ н ,

- на утримання позашкільних закладів освіти -  1 413 105 грн;
- забезпечення харчування дітей в закладах освіти -  2 441 329 грн;
- співфінансування на закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних меблів, 

комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових 
класів -  102 948 грн. •

Стан виплати заробітної плати
Станом на 01.01.2019 року у відділі освіти Первомайської райдержадміністрації 

заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.

Зміцнення матеріально- технічної бази
Протягом 2018 року по загальноосвітніх закладам відділу освіти за кошти 

місцевого бюджету були придбані такі предмети та товари:



Інформація щодо коштів виділених з місцевого бюджету
• Противопожежні заходи проведені в Лукашівському НВК та Тарасівському 

НВК(обробка дерев’яних конструкцій та придбання щитків) - 293 155 грн.
• Проведення капітального ремонту ПРУ в Степківській ЗОШ (виготовлення 

проектно- кошторисної документації) -  119 998 грн.
• Поточний ремонт Жовтневої ЗОШ -  199 401 грн.
• Видатки на оплату відряджень педагогічним працівникам -  196 642 грн.
• Видатки на виплату стипендії обдарованим дітям -  12 400 грн.
• Видатки на обслуговування шкільних автобусів -  125 090 грн, а саме:

- ремонт 78 945 грн;
- страховка 10 195 грн;
- діагностика 16 522 грн;
- технічне обслуговування 19 547 грн.

Інформація щодо використання коштів із залишку освітньої субвенції за 
2017 рік по відділу освіти Первомайської РДА

■ Підключення до Швидкісного інтернету заклади загальної середньої освіти — 
50 271 грн.

■ Придбання стільців, шафи, меблів -  243 795 грн.
■ Комп’ютерне обладнання—25 500 грн.
■ Шкільні дошки -19 200 грн
• Ноутбуки - 49 875 грн.
■ Інтерактивні дошки -  176 000 грн

За депутатські кошти :
- Придбання телевізора Грушівська ЗОШ -  9890 грн.;
- Придбання телевізорів(42 600) та обоїв(2400) Степківська ЗОШ та

Зеленокошарська ЗОШ-45 000 грн.
- Проектор та стенди для Романовобалківської ЗОШ І-ІІІ ст. -  17 000 грн.
- Телевізор, проектор, господарські товари для Полтавського НВК -35 000 грн.
- Придбання телевізорів Кінецпільської ЗОШ І-ІІІ ст.. -  14 550 грн.
- Придбання навчального обладнання для початкової школи Софіївської ЗОШ

(НУ Ш )-ІЗ 107 грн.

За кошти субвенції сільських рад:
- Проектор (13 810) та стенди (3190) для Станіславчицької ЗОШ -  17 000 грн.
- Ноутбуки для Софіївської ЗОШ -  96 960 грн.
- Чаусівський НВК №2 -  9 919 грн.
- Поточний ремонт Мигіївської ЗОШ -119 998 грн.

Інформація про проведення робіт з реконструкції
системи енергозбереження приміщень

№
п/п Назва школи

106
постано 
ва КМУ спів фін.

сума,
грн.

1 сют 0 286021 286021

2 Тарасівський НВК 0 204784 204784



3
Грушівська ЗОШ І-ІІ 
ст. 0 153731 153731

4
Степківська ЗОШ I- 
III ст. 0 61483 61483

5
Лисогірська ЗОШ I- 
III ст. 90000 0 90000

6
Кумарівська ЗОШ І-ІІ 
СТ. 210000 0 210000

7
Кінецьпільська ЗОШ 
І-ІІІ ст. 153313 7842 161155

Разом 453313 713861
116717
4

Інформація щодо коштів виділених на мікропроекти по розпорядженню КМУ 
№536-р від 12.12.2018 Миколаївська область

Улаштування дитячих майданчиків на територіях ттсіл

Найменування виконаних 
робіт, обладнання

план використано,
грн

Синюхінобрідська ЗОШ
обласний

179
708 179 708

сільська рада 19 967 19 967

Мигіївська ЗОШ
обласний 12 640 12 640
сільська рада 1 404 1 404

Софіївська ЗОШ
обласний 12 640 12 640
сільська рада 1 404 1 404

Станіславчицька ЗОШ
обласний 126 40 12 640

районний 1 404 1 404

Разом
241
807 241 807

Інформація щодо коштів виділених на мікропроекти по розпорядженню КМУ 
_______________№536-р від 12.12.2018 Миколаївська область ____________

Найменування 
виконаних робіт, 
обладнання

план використано, тис. 
грн залишок

облас
ний

сільс
ькі
ради

райо
нни
й
бюд
жет

кошті
в
облас
ного
бюдж
ету

сільс
ькі
ради райо

нний
бюд
жет

обла
сний
бюд
жет

сіль
ські
рад
и

райо
нний
бюд
жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
поточний ремонт із 
заміною вікон на 
металопластикові в 
будівлях
Підгороднянській 68900 2131 0

6890
0

213
1 0



ЗОШ І-ІІІ ст. І

поточний ремонт із 
заміною вікон на 
металопластикові в 
будівлях
СоФіївської ЗОШ 
І-ІІІ ст. 34572 0 1069

3457
2 0 1069

поточний ремонт 
по заміні дверних 
блоків на 
металопластикові в 
будівлі
Кінецьпільської 
ЗОШ І-ІІІ ст.

10178
0 11300 0

1017
80

113
00 0

поточний ремонт 
покрівлі котельні 
Підгороднянської 
ЗОШ І-ІІІ ст. 55923 6214 0 55923 6214 0 0 0
поточний ремонт 
спортивної зали 
Підгороднянської 
ЗОШ І-ІІІ ст.

16066
4 17852 0

1606
64

178
52 0

поточний ремонт 
спортивної зали 
Лисогірської ЗОШ 
Т-ІІІ ст.

12743
6 0

1416
0

1274
36 0

1416
0

Всього:
54927
5 37497

1522
9 55923 6214 0

4933
52

312
83

1522
9

Інформація щодо коштів виділених на мікропроекти но розпорядженню КМУ 
№536-р від 12,12.2018 Миколаївська область (Придбання меблів)

№
п/п назва ніколи касові

Обласни 
й бюджет

Співфінансуваин 
я сільські ради

Співфінансуваин 
я районний

1 Лукашівський НВК 85001 0 2629
2 Мигіївська ЗОШ І-ІІІ ст. 36951 0 849

3
ІІідгороднянська ЗОШ I- 
III ст. 54177 1675 0

4
Станіславчицька ЗОШ I- 
II ст. 19885 615 0
Разом 196014 2290 3478

Виконавець -  головний бухгалтер Л. Васюта



РІШЕННЯ
колегії відділу освіти Первомайської райдержадміністрації

від 20 лютого 2019 року

Про стан фінансово-господарської 
діяльності та виконання бюджету 2018 року

Заслухавши. довідку головного бухгалтера централізованої бухгалтерії 
відділу освіти Васюти Л.О. «Про стан фінансово-господарської діяльності та 
виконання бюджету 2018 року», колегія вирішила:

1. Довідку «Про стан фінансово-господарської діяльності та виконання 
бюджету 2018 року» взяти до уваги.

2. Відділу освіти:
2.1. У роботі з організації фінансово-господарської діяльності 

забезпечити суворе дотримання вимог законів України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні», «Про оплату праці», «Про 
впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів 
працівників навчальних закладів установ освіти та наукових установ», «Про 
закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти», «Про державний 
бюджет України», Бюджетного кодексу України, Галузевої угоди між 
Міністерством освіти і науки України та ЦК профспілки працівників освіти і 
науки України на 2016-2020 роки, указів Президента України та постанов 
Кабінету Міністрів України.

2.2. Забезпечити жорсткий режим економії фінансових і матеріальних 
ресурсів, недопущення порушень фінансово-господарської дисципліни.

Постійно.
2.3. Здійснити заходи щодо впровадження енергозберігаючих технологій, 

розробити питомі норми витрат енергоносіїв, систематично проводити 
детальний аналіз перевитрат споживання енергоносіїв.

Постійно.
2.4. Забезпечити використання бюджетних коштів на закупівлю товарів, 

робіт і послуг згідно з вимогами Закону України «Про закупівлю товарів, 
робіт та послуг за державні кошти».

Протягом року.
2.5. Вжити заходів для своєчасного та повного надходження плати за 

надані в оренду приміщення, відшкодування вартості комунальних, 
експлуатаційних та інших послуг.

Протягом року.
2.6. Забезпечувати дотримання вимог чинного законодавства під час 

здійснення нарахувань.



2.7. Залучати для покращення матеріально-технічної бази закладів 
загальної середньої, позашкільної та дошкільної освіти кошти з усіх джерел, 
не заборонених законодавством.

3. Керівникам закладів освіти:
3.1. Дотримуватись вимог Закону України «Про оплату праці», Кодексу 

Законів про працю України щодо обліку відпрацьованого часу.
Постійно.

3.2. Забезпечувати належне виконання посадових обов’язків щодо 
раціонального використання бюджетних асигнувань, надання звітності про 
витрати фінансових коштів і матеріальних засобів.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного 
бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу освіти Васюту Л.О.

Постійно.

Постійно.

Секретар колегі

Голова колегії, 
начальник відді

І. КОВАЛЬ

Г. ДАВИДОВА



РІШЕННЯ
колегії відділу освіти 

Первомайської райдержадміністрації

від 20 лютого 2019 року

Про стан роботи зі зверненнями 
громадян за 2018 рік

Заслухавши довідку головного спеціаліста відділу освіти Коваль І.Г. «Про 
стан роботи зі зверненнями громадян за 2018 рік», виступи керівників закладів 
освіти, колегія вирішила:

1. Довідку «Про стан роботи зі зверненнями громадян за 2018 рік» взяти до 
уваги.

2. Відділу освіти:
2.1. Тримати на постійному контролі виконання Указу Президента 

України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо 
реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування».

Постійно.
2.2. Забезпечувати безперешкодний прийом громадян з дотриманням 

відповідних графіків.
Постійно.

2.3. Посилити персональну відповідальність посадових осіб за 
вирішенням відповідно до своєї компетентності питань, що порушуються у 
заявах і скаргах громадян, особливо їх найменш соціально захищених 
категорій.

Постійно.
2.4. Здійснювати перевірки з питання роботи зі зверненнями громадян 

у закладах загальної середньої, позашкільної та дошкільної освіти району.
Відповідно до графіка.

3. Керівникам закладів загальної середньої, позашкільної та дошкільної освіти:
3.1. Тримати на постійному контролі питання роботи зі зверненнями 

громадян.
Постійно.

3.2. Розглядати питання про роботу зі .зверненнями громадян на 
нарадах при директору.

Щокварталу протягом 2019 року.
3.3. Вести роз’яснювальну роботу та надавати консультації 

громадянам про порядок реалізації їх конституційного права на звернення.

Постійно.



4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного спеціаліста 
відділу освіти Коваль І.Г.

Голова колегії, 
начальник відділу

Секретар колегії

Г. ДАВИДОВА 

І. КОВАЛЬ




