
ПОГОДЖЕНО 
Перший заступник голови районної  
державної адміністрації 
                                               В.В.Зирянова 
«___»   __________________    2017 року 

 
 

ПРОПОЗИЦІЇ 
відділу освіти до плану роботи районної державної адміністрації  

на I квартал 2018 року 
 
 
 

№ 
п/п 

Назва заходу Дата 
проведення 

Готують матеріали Відповідальний  
за підготовку 

 
 
 

1 2 3 4 5 
1. Питання для розгляду: 

1.1. На засіданні колегії районної державної адміністрації 

     
1.2. На  зборах адміністративно-господарського активу району 

     
 

2. Питання для розгляду в робочому порядку: 
а) підготовка проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації 

 - з питань, віднесених до повноважень відділу 
освіти 

протягом 
кварталу 

Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

б) вивчення питань із подальшим інформуванням керівництва районної державної адміністрації 
1. Аналіз виконання плану роботи відділу освіти за                до  Відділ освіти районної Повойко І.О. 
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ІV квартал 2017 року 05 січня державної адміністрації 

 
2. Аналіз виконання плану роботи відділу освіти 

грудень 2017 рік, січень, лютий 2018 року 
до 5 числа 

місяця, 
наступного за 

звітним 

Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

3. Підготовка пропозицій до плану роботи 
районної державної  адміністрації на ІІ квартал 
2018 року   

до  
10 березня  

Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

4. Аналіз стану освіти та інноваційної діяльності 
навчальних закладів району 

щомісяця Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

5. Підготовка інформації про розвиток мережі 
закладів освіти району та внесення  пропозицій 
щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації 

протягом 
кварталу 

Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

6. Підготовка інформації про підвищення 
кваліфікації та розвитку творчості педагогічних 
працівників закладів освіти району 

протягом 
кварталу 

Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

3. Вивчення роботи виконавчих комітетів місцевих рад району (із питань виконання делегованих повноважень 
органів виконавчої влади), надання практичної допомоги, взаємодія з органами місцевого самоврядування 

1. Провести комплексні перевірки виконавчих 
комітетів щодо виконання делегованих 
повноважень органів виконавчої влади: 
   - В.Іванівська сільська рада; 
   - Зарябинська сільська рада; 
   - Ів.Шийчинська сільська рада 

 
 
 

січень 
лютий 

березень 

Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О.             

4. Питання для вивчення у порядку контролю за виконанням: 
 

4.1. Законів України 
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1.  «Про освіту»: 

- аналіз результативності роботи  закладів освіти  
щодо контролю відвідування учнями 
навчальних занять 

 
протягом 
кварталу 

Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

2. «Про загальну середню освіту»: 
- моніторинг стану управлінської діяльності в 
закладах освіти району 

 
протягом 
кварталу 

Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

3. «Про позашкільну освіту»: 
- здійснення контролю за залученням дітей 
пільгових категорій до участі в гуртках та 
спортивних секціях 

 
протягом 
кварталу 

 

Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

4. «Про дошкільну освіту»: 
- аналіз охоплення дітей 5-річного віку 
дошкільною освітою 

 
протягом 
кварталу 

Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

5. «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності»: 
- додержання основних вимог у освітній галузі 

 
протягом 
кварталу 

Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

6. «Про ліцензування видів господарської 
діяльності» 

протягом 
кварталу 

Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

4.2. Указів, розпоряджень і доручень Президента України 
     

4.3. Постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України 
1. Постанова КМУ від 13.09.2017 №684 «Про 

затвердження Порядку ведення обліку дітей 
шкільного віку та учнів»: 

- здійснення обліку дітей 

 
протягом 
кварталу 

 

Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

2. Постанова від 05.08.2015 №568 «Про внесення 
змін до пункту 4 Порядку здійснення медичного 

 
 

Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 
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обслуговування учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів»: 
- проведення медичних оглядів школярів  

протягом 
кварталу 

 
4.4. Доручень Кабінету Міністрів України 

4.5. Розпоряджень голови обласної державної адміністрації 
     

4.6. Доручень голови обласної державної адміністрації 
4.7. Розпоряджень голови районної державної адміністрації 

1. Розпорядження голови районної державної 
адміністрації від 03 грудня 2012 року №751 
«Про організацію виконання розпорядження 
голови ХОДА від 05.11.2012 №630 «Про 
затвердження регіональної програми виконання 
завдань і заходів Державної цільової програми 
«Національний план дій з реалізації конвенції 
про права інвалідів» 

 
 
 

до 07 січня 

Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

2. Розпорядження голови районної державної 
адміністрації від 12 листопада 2009 року №656 
«Про зміцнення матеріально-технічної бази НЗ 
області відповідно до п.6 УПУ від 20.03.2008 
№244/2008 «Про додаткові заходи щодо 
підвищення якості освіти» 

 
 
 
 

 
до 17 січня 

Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

3. Розпорядження голови районної державної 
адміністрації від 18 грудня 2002 року № 289 
«Про організацію виконання розпорядження 
голови ХОДА від 27.11.2002 №509 «Про 
виконання постанови КМУ №1243» 

 
 
 
 

 до 29 січня 

Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

4. Розпорядження голови районної державної  Відділ освіти районної Повойко І.О. 
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адміністрації від 12 листопада 2014 року №373 
«Про затвердження плану заходів щодо героїзму 
осіб які віддали життя за незалежність України» 

 
до 27 числа 
щомісяця 

державної адміністрації 

4.8. Доручення голови районної  державної адміністрації 
     

4.9. Інших документів 
1. Лист ДНіО від 22.12.2014 №77 «Про терміни 

надання звітності» 
 

до 30 січня 
Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

2. Лист ДНіО від 28.11.2013 №04-13/5653 «Про 
стан дитячого травматизму» 

до 30 числа 
щомісяця 

Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

3. Лист РДА від 22.04.2015 №130 «Про доступ до 
публічної інформації» 

 
до 07 січня 

Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

4. Лист ДНіО від 12.08.2016 №01-38/3351 «Щодо 
попередження надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру» 

 
 

до 10 березня 

Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

5. Організаційна робота, участь у розробленні та розроблення програм, заходів районної державної адміністрації 
1. Впровадження в практику роботи галузі освіти 

рекомендованих Міністерством освіти і науки 
України нових освітніх програм та інших 
педагогічних розробок 

протягом 
кварталу 

Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

2. Моніторинг відвідування учнями навчальних 
занять 

протягом 
кварталу 

Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

3. Контроль за станом комп’ютеризації закладів 
освіти району 

протягом 
кварталу 

Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

4. Реалізацією заходів щодо запобігання 
безпритульності та бездоглядності дітей 

протягом 
кварталу 

Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 
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5. Контроль за станом організації підвезення учнів 

та педагогічних працівників до закладів освіти 
району 

протягом 
кварталу 

Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

6. Робота щодо забезпечення громадських відносин, формування інформаційного простору в районі 
1. Особисті та виїзні  прийоми громадян  

начальником відділу освіти 
райдержадміністрації 

1 та 3 вівторок 
місяця 

4 четвер 
місяця 

Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

2. Робота зі зверненнями громадян, що надходять 
до відділу освіти райдержадміністрації 
 

постійно Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

3. Висвітлення  на сторінках засобів масової 
інформації, офіційному веб-сайті 
райдержадміністрації  та сайті відділу освіти 
райдержадміністрації матеріалів щодо 
проведення: 

- нарад з керівниками закладів освіти 
району; 

- засідань методичних об’єднань                 
вчителів-предметників; 

- заходи проведені у закладах освіти району 

 
 
 
 

що місяця 
 

протягом 
кварталу 

Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

7. Наради, засідання комісій, робочих груп, семінари, навчання  
1. Семінар-практикум з практичними психологами 

та соціальними педагогами 
січень Відділ освіти районної 

державної адміністрації 
Повойко І.О. 

2. Методична студія РМО вчителів математики січень Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

3. Методична студія вчителів естетичного циклу лютий Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 



 7 

1 2 3 4 5 
4. Методична студія вчителів з основ здоров’я лютий Відділ освіти районної 

державної адміністрації 
Повойко І.О. 

5. Методична студія практичних психологів та 
соціальних педагогів 

лютий Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

6. Методична студія РМО вчителів фізики лютий Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

7. Методична студія РМО вчителів інформатики лютий Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

8. Методична студія РМО вчителів початкових 
класів 

лютий Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

9. Методична студія класних керівників лютий Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

10. Методична студія вчителів німецької мови лютий Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

11. Методична студія вчителів біології, екології, 
хімії 

березень Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

12. Семінар-практикум з громадськими 
вихователями 

березень Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

13. Методична студія РМО шкільних бібліотекарів березень Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

14. Методична студія вчителів української мови березень Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

15. Методична студія вчителів російської мови та 
зарубіжної літератури 

березень Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

16. Методична студія вчителів англійської мови березень Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

8. Участь у підготовці та проведенні масових заходів, урочистостей, виставок тощо 
1. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу січень Відділ освіти районної Повойко І.О. 
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«Вчитель року-2018» державної адміністрації 

2. День пам’яті Героїв Крут  січень Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

3. День Соборності України  січень Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

4. Районні щорічні спортивні змагання «Спорт 
протягом життя» серед учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів Богодухівського району з 
шахів «Біла тура» 

січень Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

5. Обласний етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад із навчальних предметів 

січень-лютий  Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

6. Проведення І (районного) туру Всеукраїнського 
конкурсу професійної майстерності 
педагогічних працівників дошкільних 
навчальних закладів «Кращий вихователь 
Харківщини» 

січень-лютий Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

7. Обласний етап чемпіонату України з баскетболу 
3х3 серед команд юнаків та дівчат 
загальноосвітніх навчальних закладів (Шкільна 
баскетбольна Ліга України 3х3) 

січень-
березень 

Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

8. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу на 
кращий інноваційний урок фізичної культури та 
урок фізичної культури з елементами футболу 

січень-квітень Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

9. Виховні заходи з нагоди Дня народження       
Т.Г. Шевченка 

березень Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

10. Святкові заходи до Міжнародного жіночого дня березень Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

11. Районні змагання з волейболу серед учнів березень Відділ освіти районної Повойко І.О. 
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1 2 3 4 5 
загальноосвітніх навчальних закладів                              
І-ІІІ ступенів 

державної адміністрації 

12. Районні змагання з волейболу серед учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів району    
І-ІІ ступенів 

березень  Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

13. Обласні щорічні спортивні змагання «Спорт 
протягом життя» серед учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів Харківської області з шахів 
«Біла тура»  

березень Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

14. Обласні зональні змагання з футболу на призи 
клубу «Шкіряний м’яч» за програмою обласних 
щорічних спортивних змагань «Спорт протягом 
життя» серед учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів Харківської області 

березень-
квітень 

Відділ освіти районної 
державної адміністрації 

Повойко І.О. 

9. Інші заходи 
     

 
Головний спеціаліст відділу освіти   
районної державної адміністрації            Н.М. Варченко 
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