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Вступ
Освітня стратегія управління освіти Рубіжанської міської ради Луганської області спрямована на забезпечення
функціонування і розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, підвищення якості освітніх послуг з
урахуванням демографічної ситуації відповідно до вимог суспільства, стану соціально-економічного розвитку, запитів
громадян, потреб держави та міста.
Робота управління освіти, педагогічних колективів закладів освіти у 2018 році була спрямована на реалізацію
стратегічних завдань, визначених Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну
освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Концепцією реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», затвердженою розпорядженням КМУ від
13.12.2017 року № 963, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, Концепцією
національно – патріотичного виховання дітей і молоді, Стратегією національно - патріотичного виховання дітей та
молоді на 2016 - 2020 роки, міською програмою «Розвиток освіти Рубіжного – інвестиції в майбутнє країни на 20182020 роки».
Дошкільна освіта
З метою забезпечення права дитини на здобуття якісної дошкільної освіти та виховання здорової і компетентної
особистості; створення сприятливих умов для особистісного становлення та всебічного розвитку кожної дитини
дошкільного віку в місті Рубіжному функціонувало 9 закладів дошкільної освіти, 2 дошкільні групи на базі
комунального навчально-виховного комплексу "загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 5 – дитячий садок", які
відвідувало 1746 дітей віком від 2 до 6-7 років. На базі загальноосвітньої школи № 3 працювали дві групи
короткотривалого перебування для дітей 5-річного віку, які не відвідують дитячі садки. Забезпечено першочергове
влаштування до закладів дошкільної освіти 74 дітей з родин внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО.
Охоплення дошкільною освітою складає 95%, охоплення дітей 5-річного віку – 100%.
Відповідно до рішення Рубіжанської міської ради Луганської області від 21.12.2016 № 21/1 та з метою
виконання натуральних норм харчування вартість харчування дітей у дошкільних навчальних закладах за один день
відвідування становила: для дітей ясельної групи – 17 грн., для дітей груп дитячого садка та спеціальних груп – 20
грн., для дітей санаторних груп – 22 грн.
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З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами на базі
трьох закладів дошкільної освіти міста працювали три інклюзивні групи, в яких виховувалося 5 дітей з особливими
освітніми потребами та на базі 5-ти закладів дошкільної освіти – дев’ять спеціалізованих груп:
- шість груп з порушеннями мовлення (65 дітей),
- одна група з порушеннями зору (12 дітей),
- дві групи з затримкою психічного розвитку (11 дітей).
Заклади дошкільної освіти працювали над реалізацією нової редакції Базового компонента дошкільної освіти.
ДНЗ №3,6,9 були експериментальними майданчиками лабораторії дошкільної освіти Інституту проблем виховання
АПН України, ДНЗ №5 - базовим дошкільним закладом з впровадження програми «Афлатот» (соціально-фінансова
грамотність дошкільнят).
Зміст дошкільної освіти вдосконалювався через:
- перехід до педагогіки розвитку, яка передбачає особистісно-орієнтований підхід в освітньому процесі;
- застосування інноваційних технологій, прогресивних систем, що сприяють підвищенню якості освіти;
- активне втілення новітніх педагогічних технологій в освітній процес;
- збільшення кількості дітей, які отримують реабілітаційно-корекційну допомогу.
Загальна середня освіта
Для здобуття повної загальної середньої освіти в місті працювали 1 загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, 1
комунальний навчально-виховний комплекс «школа – дитячий садок», 1 комунальний навчально-виховний комплекс
«Рубіжанський ліцей», 3 спеціалізовані школи І-ІІІ ступенів, 4 загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів, у яких навчалося
4390 учнів.
У закладах загальної середньої освіти функціонували 71 клас з російською мовою навчання (1926 учнів); 103 - з
українською мовою навчання (2464 учні). Освіту здобували 207 дітей з родин внутрішньо переміщених осіб та діти
учасників АТО. У 18-ти україномовних перших класах навчалося 500 дітей, у 10-ти україномовних десятих класах –
255 учнів.
Безкоштовним харчуванням було охоплено 100% дітей: 1868 учні 1-4 класів та діти пільгових категорій.
Вартість харчування учнів 1-4 класів складала 9 грн., дітей пільгових категорій: 1-4 класів – 14,7 грн., 5-11 класів –
17,7 грн.
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За підсумками 2017-2018 навчального року свідоцтва про базову загальну середню освіту отримали 390
випускників 9-х класів, з них 12 учнів з відзнакою. Атестати про повну загальну середню освіту отримали 198
випускників 11-х класів, з них 8 учнів нагороджені Золотою медаллю, 3 - Срібною медаллю.
За екстернатною формою навчання на базі ЗШ № 3 навчалися 23 екстерни: 17 отримали свідоцтва про базову
загальну середню освіту, 6 - атестати про повну загальну середню освіту. Протягом липня-вересня 2018 року на базі
ЗШ № 8 пройшли річне оцінювання та державну підсумкову атестацію 7 учнів з непідконтрольних українській владі
територій.
З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти для дітей з особливими освітніми потребами на базі
закладів загальної середньої освіти міста працювали 7 класів з інклюзивним навчанням для 8 дітей з особливими
освітніми потребами (ЗШ № 3: 1-й клас - 1, 2-й клас - 2, 3-й клас - 1, 4-й - 1, 7-й клас – 1, 10-й клас – 1; КНВК «школа
- дитячий садок»: 2-й клас – 1).
На виконання Постанови КМУ від 12.07.2017 № 545 та з метою забезпечення права дітей з особливими
освітніми потребами на здобуття дошкільної та повної середньої освіти, надання їм психолого-педагогічних послуг
рішенням Рубіжанської міської ради Луганської області від 07.06.2018 № 54/10 створено Комунальну установу
«Інклюзивно-ресурсний центр» Рубіжанської міської ради Луганської області. Закуплено обладнання для кабінетів
КУ «Інклюзивно-ресурсний центр».
У 2018 році 198 учнів шкіл міста взяли участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. У місті працювали 4
пункти тестування на базі СШ № 7,10, ЗШ №3, КНВК «Рубіжанський ліцей». 162 педагоги забезпечували роботу
пунктів. Найкращі результати показали випускники СШ № 7, 10, ЗШ № 9, КНВК «Рубіжанський ліцей».
Протягом року закладами загальної середньої освіти міста проводилась системна робота з обдарованою
молоддю. Результати III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін - 44 призових місця: КНВК
«Рубіжанський ліцей» - 19, СШ № 10 - 11, СШ № 2 - 5, СШ № 7 - 4, ЗШ № 8 - 2, ЗШ № 9 - 2, ЗШ № 4 - 1. У IV етапі
Всеукраїнських олімпіад 2 учні КНВК «Рубіжанський ліцей» стали призерами з інформатики та екології.
Учні закладів загальної середньої освіти міста брали активну участь у конкурсах учнівської творчості та
турнірах: Всеукраїнському конкурсі - захисті наукових робіт Малої академії наук України (шість призових місць),
турнірі юних істориків (третє місце в республіканському етапі), турнірі юних правознавців (перше місце в обласному
етапі), обласному етапі XVІIІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика (третє місце), обласному етапі
XVІІ Всеукраїнського конкурсу "Об'єднаймося ж, брати мої!" (друге і третє місця).
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Продовжувалася робота з формування інноваційного освітнього середовища в
закладах освіти. У місті
працювали три експериментальні заклади регіонального рівня (СШ № 2, 10, ЗШ № 9) і один Всеукраїнського КНВК «Рубіжанський ліцей».
У ЗШ № 8 та КНВК «Рубіжанський ліцей» продовжувалося впровадження навчального курсу «Фінансова
грамотність» в рамках Всеукраїнського експерименту, а в СШ № 2 та ЗШ № 9 - курсу «Культура добросусідства».
Учасниками Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» в 2018 році стали управління освіти і
методичний кабінет Рубіжанської міської ради, СШ № 2,7,10, ЗШ № 4, ДНЗ № 2,3,6,9, ЦТКСЕУМ, КПР. Колектив
ЗШ № 3 нагороджений Золотою медаллю в номінації «Інклюзивна освіта: рівні права - рівні можливості».
У Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2018» брали участь методичний кабінет Рубіжанської
міської ради, СШ № 2,7,10, ЗШ № 3,8,9, ДНЗ № 1,5,6,9, ЦТКСЕУМ. Колектив ЗШ № 9 нагороджений срібною
медаллю в номінації «Впровадження сучасних засобів навчання, проектів, програм і технологій для вдосконалення і
підвищення ефективності навчально-виховного процесу», колектив ЗШ № 8 отримав бронзову медаль в номінації
«Впровадження інновацій у педагогічний процес для підвищення якості знань випускників».
Проведено міський етап всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності «Учитель року - 2018» в
номінаціях «Фізична культура», «Фізика», «Українська мова та література». У конкурсі взяли участь педагоги
СШ № 2,7, ЗШ № 3,8. За підсумками обласного етапу конкурсу вчитель фізичної культури СШ № 2 посів ІІІ місце.
У листопаді-грудні 2018 року проведено міський тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019», в якому
взяли участь 8 педагогів (ЗШ № 1 – 1, СШ № 2 – 1, ЗШ № 3 – 1, КНВК «школа-дитячий садок» - 1, КНВК
«Рубіжанський ліцей» - 1, СШ № 7 – 1, ЗШ № 8 – 1, ЗШ № 9 – 1).
Учитель англійської мови СШ № 2 стала переможцем щорічного конкурсу «Панорама творчих уроків»
видавництва «Шкільний світ» в номінації «Англійська мова».
Освітній процес у закладах освіти міста у 2018 році здійснювали 533 педагоги, із них: у закладах дошкільної
освіти - 170, у закладах загальної середньої освіти - 334, у закладах позашкільної освіти - 29. Психологічний супровід
освітнього процесу забезпечували практичні психологи в закладах дошкільної освіти - 7, загальної середньої освіти 10; соціальні педагоги - 4, вчителі – логопеди - 9.
У 2018 році атестовано 112 педагогів: 84 підтвердили кваліфікаційну категорію, 23 підвищили; 5 присвоєно
педагогічне звання «старший учитель», 2 – педагогічне звання «учитель-методист», 5 керівників закладів освіти
підтвердили відповідність займаній посаді.
За високий професіоналізм 79 педагогічних працівників нагороджені:
- Нагрудним значком МОН України «Василь Сухомлинський» - 1;
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Подякою МОН України - 3;
Почесною грамотою Луганської обласної державної адміністрації - 2;
Листом-подякою Луганської обласної державної адміністрації – 1;
Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації – 6;
Грамотою виконавчого комітету Рубіжанської міської ради - 19;
Грамотою управління освіти Рубіжанської міської ради - 47 чоловік.
Міським методичним кабінетом забезпечено науково-методичний супровід проходження курсів підвищення
кваліфікації при Луганському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти 179 педагогів закладів
дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти міста (у тому числі за денною формою навчання курси
підвищення кваліфікації пройшли 48 педагогів, за заочною – 88, за дистанційною – 43; педагоги підвищували
кваліфікацію при ЛНУ імені Т.Шевченка – 17 та при Національному еколого-натуралістичному центрі – 1).
З 01 вересня 2018 року у 18-ти перших класах, в яких навчається 500 учнів, розпочато реалізацію Концепції
«Нова українська школа» та впровадження Державного стандарту початкової освіти. Організовано підвищення
кваліфікації педагогічних працівників, які навчають учнів 1-х класів, для роботи в умовах Нової української школи
(вчителі початкової школи – 45, вчителі англійської мови – 23, вчителі мистецтва – 4). Проведено науково-практичні
конференції, семінари, круглі столи з питань методичного супроводу впровадження державних освітніх стандартів.
Для реалізації Концепції «Нова українська школа» заклади освіти отримали для перших класів комп’ютерне
обладнання (18 ноутбуків, 18 багатофункціональних пристроїв), сучасні шкільні меблі (учнівські столи та стільці,
учительські столи, шафи, контейнери для зберігання засобів навчання), дидактичні матеріали, ігрові набори LEGO
(Six Bricks).
-

Позашкільна освіта
Серед пріоритетних напрямків розвитку освіти в місті – організація дозвілля дітей в позаурочний час, орієнтація
на продовження навчання. У двох закладах позашкільної освіти (КПР та ЦТКСЕУМ) працювало 92 гуртки, в яких
навчалося 1353 вихованці. Позашкільною освітою було охоплено 32% від загальної кількості школярів від 6 до 17
років.
Вихованці КПР, ЦТКСЕУМ - призери Всеукраїнських та обласних акцій і конкурсів з декоративно-прикладної
творчості, вокального мистецтва, природоохоронної тематики, патріотичного виховання, туристсько-краєзнавчої
спрямованості,технічної творчості.
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З метою національно-патріотичного виховання дітей та молоді в місті
проведено заходи у рамках
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Команда «Соколи» (КНВК
«Рубіжанський ліцей») стала переможцем міського та обласного етапів гри та ввійшла в десятку кращих команд
України.
Протягом літа 2018 року на базі закладів освіти функціонували 13 таборів з денним перебуванням дітей
(включаючи мовні табори), в яких відпочивали 592 дитини, з яких 66 школярів (12%) - діти пільгових категорій. За
рахунок коштів місцевого бюджету управлінням освіти придбано 37 путівок для дітей з сімей, що мають соціальні
пільги. До планів роботи таборів були включені заходи з пропаганди здорового способу життя: тематична
гімнастика, різноманітні спортивні змагання, рухливі ігри на свіжому повітрі. З метою популяризації фізичної
культури, спорту, олімпійського руху та пропагування здорового способу життя у червні в усіх таборах пройшов
Всеукраїнський Олімпійський день.
Основні пріоритети:
1. Імплементація Закону України «Про освіту», зокрема в частині мовної політики.
2. Продовження реалізації Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова
українська школа» на період до 2029 року.
3. Спрямування роботи закладів освіти на виконання державних, обласних, регіональних програм з метою
реалізації державної політики у сфері освіти.
4. Виконання міських програм «Розвиток освіти Рубіжного - інвестиції в майбутнє країни» на 2018-2020 роки»,
«Національно-патріотичне виховання учнівської молоді «Джура» на 2018-2020 роки», «Організація харчування у
закладах загальної середньої освіти міста Рубіжного на 2018-2020 роки».
5. Виправдане використання бюджетних коштів на утримання закладів освіти міста:
- проведення оптимізації закладів загальної середньої освіти та приведення у відповідність мережі класів;
- збільшення кількості класів з українською мовою навчання;
- участь у проектній діяльності з метою покращення умов надання освітніх послуг;
- проведення заходів з енергозбереження.
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Основні завдання:
- забезпечення доступності дошкільної освіти, наступності дошкільної і початкової освіти; впровадження
інклюзивної освіти в закладах освіти;
- підвищення якості освіти шляхом переорієнтації освітнього процесу на результат навчання, на формування
ключових компетентностей; оновлення змісту, форм, методів навчання та виховання;
- організація освітнього процесу на засадах дитиноцентризму, природовідповідності, здоров’язбережувальної
функції; соціально-психологічний супровід та підтримка дітей, які потребують інклюзивного навчання, дітейпереселенців;
- продовження підготовки вчителів початкової школи до реалізації Державного стандарту початкової загальної
освіти, викладання за оновленими навчальними програмами з використанням різних форм навчання, можливостей Еплатформи;
- створення інформаційно-освітнього середовища закладів освіти, впровадження он-лайн навчання на основі
сертифікованих платформ; забезпечення у школярів тих знань, які є необхідними для виконання практичних,
ситуативних, ціннісно-орієнтованих, комунікативних завдань;
- здійснення науково-методичного супроводу професійного розвитку директорів та педагогічних працівників
закладів загальної середньої освіти в умовах Нової української школи, створення передумов для забезпечення
наступності в розвитку професіоналізму педагогів шляхом підвищення кваліфікації та в системі науково-методичної
роботи в міжкурсовий період;
- розвиток різних форм позашкільної освіти, організація та проведення конкурсів, турнірів, спрямованих на
виявлення й розвиток обдарованих дітей та формування соціально активної, творчої особистості.
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І. Питання, які виносяться на розгляд Рубіжанської міської ради та виконавчого комітету
№

Зміст роботи

Де
розглядається
Сесія
Рубіжанської
міської ради
Сесія
Рубіжанської
міської ради
Сесія
Рубіжанської
міської ради
Сесія
Рубіжанської
міської ради
Виконавчий
комітет

5

Про хід виконання
в 2018 році міської програми
«Забезпечення діяльності управління освіти Рубіжанської
міської ради Луганської області на 2018-2020 роки»
Про хід виконання в 2018 році міської програми
«Розвиток освіти Рубіжного – інвестиції в майбутнє
країни» на 2018-2020 роки
Про хід виконання
в 2018 році міської програми
«Організація харчування в загальноосвітніх навчальних
закладах міста Рубіжного на 2018-2020 роки»
Про хід виконання
в 2018 році міської програми
«Національно-патріотичне виховання учнівської молоді
«Джура» на 2018 – 2020 роки
Про проведення міського свята, присвяченого випуску
учнів 11-х класів зі школи

6

Про підготовку навчальних закладів управління освіти до Виконавчий
нового 2019-2020 навчального року
комітет

1

2

3

4

Термін

Відповідальні

Березень
2019 р.

Нестеренко М.
Бурлуцька С.
Бутенко О.
Обаполенко О.
Бурлуцька С.
Бутенко О.
Обаполенко О.
Бурлуцька С.
Нестеренко М.
Обаполенко О.
Левицька Л.
Нестеренко М.
Обаполенко О.
Левицька Л.

Березень
2019 р.
Квітень
2019 р.
Квітень
2019 р.
Травень
2019 р.
Серпень
2019 р.

Обаполенко О.
Бурлуцька С.
Бутенко О.
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ІІ. Питання, які виносяться на розгляд ради управління освіти
№

1
2

1
2

1
2
3

1
2

Зміст роботи
Лютий
Про підсумки роботи з профілактики дитячої злочинності та
правопорушень серед учнів закладів загальної середньої освіти у 2018
році
Про стан дитячого травматизму в закладах освіти міста у 2018 році та
поліпшення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу
Травень
Про результативність участі учнів закладів загальної середньої освіти
міста у ІІІ, IV етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та
конкурсах учнівської творчості у 2018-2019 навчальному році
Про стан впровадження Концепції «Нова українська школа»
Вересень
Про підготовку закладів освіти до нового 2019-2020 навчального року
та роботу в осінньо-зимовий період
Про організацію літнього відпочинку дітей та підлітків у 2019 році
Про стан охоплення випускників 9-х, 11-х класів закладів загальної
середньої освіти різними формами навчання та їх працевлаштування
Грудень
Особливості проведення та результати зовнішнього незалежного
оцінювання у 2019 році
Про підсумки методичної роботи у 2019 році

Відповідальний

Відмітка
про
виконання

Примітка

Бутенко О.
Бурлуцька С.
Сердюкова І.

Замора Л.
Обаполенко О.
Беседа В.
Левицька Л.
Бурлуцька С.
Козел А.
Замора Л.
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ІІІ. Наради директорів закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти
№
Зміст роботи

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Відмітка Примітка
Відповідальний
про
виконання

Січень
Про стан дитячого травматизму під час освітнього процесу, в побуті Бурлуцька С.
за 2018 рік
Про стан правопорушень та дитячої злочинності у закладах освіти за Бутенко О.
2018 рік
Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників при ЛОІППО Замора Л.
за різними формами навчання протягом 2018 року
Про функціонування сайтів закладів освіти
Ласман С.
Про підсумки проведення новорічних, різдвяних свят та зимових Левицька Л.
канікул у закладах освіти
Про організацію профорієнтаційної роботи зі здобувачами освіти
Бурлуцька С.
Лютий
Про хід реєстрації учнів 11 класів закладів загальної середньої освіти Козел А.
на ЗНО-2019
Про підсумки участі педагогів ЗЗСО в обласному етапі Козел А.
Всеукраїнського професійного конкурсу «Учитель року»
Про замовлення документів про освіту державного зразка
Ласман С.
Про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових Сердюкова І.
дисциплін у 2018/2019 навчальному році
Про стан захворюваності учнів закладів загальної середньої освіти та Бурлуцька С.
протиепідемічні заходи
Про опрацювання
Закону України «Про ліцензування видів Бурлуцька С.
господарської діяльності»
Бутенко О.
Про вивчення наказу МОНУ від 07.12.2018 № 1369 «Про затвердження Бурлуцька С.
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порядку проведення ДПА»
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

Березень
Про організацію завершення 2018-2019 навчального року та
особливості проведення державної підсумкової атестації в закладах
загальної середньої освіти
Про організацію проведення навчально-польових зборів для учнів 11-х
класів з предмету «Захист Вітчизни»
Про результати подання випускниками 11-х класів реєстраційних
документів для участі в ЗНО
Про стан дитячого травматизму під час освітнього процесу, в побуті
за І квартал 2019 року
Про стан правопорушень та дитячої злочинності у закладах освіти за І
квартал 2019 року
Про стан організації екстернатної форми навчання в ЗШ №3
Про участь закладів освіти у Марафоні актуальних професій
Квітень
Про оптимізацію шкільної мережі класів на 2019-2020 навчальний рік
Про зарахування дітей до 1-х класів закладів загальної середньої
освіти відповідно до закріпленої території обслуговування
Про підготовку закладів освіти до літньої оздоровчої кампанії 2019
року
Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2018/2019
навчальному році
Про стан організації та проведення санітарно-екологічного очищення
та благоустрою територій закладів освіти
Про функціонування сайтів закладів освіти
Про роботу з підготовки пунктів тестування ЗНО
Травень
Про стан підготовки до проведення ДПА в 4-х, 9-х класах у закладах

Бутенко О.
Бурлуцька С.
Бутенко О.
Козел А.
Бурлуцька С.
Бутенко О.
Бурлуцька С.
Бурлуцька С.
Обаполенко О.
Бурлуцька С.
Бутенко О.
Левицька Л.
Волошина С.
Беседа В.
Ласман С.
Козел А.
Бурлуцька С.
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2.
3.
4.
5.
6.

7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

загальної середньої освіти
Про проведення етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
Про організоване завершення 2018-2019 навчального року
Про організацію роботи таборів відпочинку з денним перебуванням
на базі закладів загальної середньої та позашкільної освіти
Про проведення свята «Останній дзвоник» у закладах загальної
середньої освіти
Про організацію і проведення ЗНО з української мови та літератури,
математики, історії України на базі ЗШ №3, КНВК «Рубіжанський
ліцей», СШ №7, 10, 2
Про стан виконання плану заходів реалізації Концепції державної
політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова
українська школа» на період до 2029 року
Червень
Про роботу закладів освіти у літній період 2019 року
Про звітування керівників закладів дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти
Про формування освітніх програм закладів загальної середньої освіти
на 2019/2020 навчальний рік
Про переведення учнів 1-10 класів та випуск учнів 11-х класів
Про підготовку закладів освіти до нового 2019-2020 навчального року
Про організацію роботи екстернату на базі ЗШ №8 для осіб, місцем
проживання яких є тимчасово окупована територія
Про проведення заходів з випуску учнів 9, 11 класів
Про стан дитячого травматизму під час освітнього процесу, в побуті
за ІІ квартал 2019 року
Серпень
Про підсумки проведення огляду готовності закладів дошкільної,

Левицька Л.
Обаполенко О.
Левицька Л.
Левицька Л.
Козел А.
Замора Л.

Обаполенко О.
Бурлуцька С.
Бурлуцька С.
Бурлуцька С.
Бутенко О.
Бутенко О.
Левицька Л.
Бурлуцька С.
Бурлуцька С.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

загальної середньої освіти до 2019/2020 навчального року
Про організацію методичної роботи у закладах освіти міста у
2019/2020 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у
2019/2020 навчальному році
Про організацію освітнього процесу у 1-х,2-х класах у 2019/2020
навчальному році з впровадження Концепції «Нова українська школа»
Про проведення Всеукраїнського профілактичного заходу «Урок»
Про організацію харчування учнів у 2019/2020 навчальному році та
підготовку харчоблоків, буфетів до роботи
Про роботу сайтів закладів освіти
Про кадрове забезпечення закладів освіти міста
Про структуру 2019/2020 навчального року
Вересень
Про підсумки набору учнів до 1-х та 10-х класів та формування мережі
класів закладів освіти на 2019/2020 навчальний рік
Про організацію індивідуального та інклюзивного навчання учнів у
2018/2020 навчальному році
Про надання статистичної звітності та роботу закладів освіти з
порталом «Україна ІСУО (інформаційна система управління освітою)»
Про підсумки літньої оздоровчої кампанії 2019 року
Про організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової
роботи у 2019/2020 навчальному році
Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2019-2020
навчальному році
Про стан забезпечення учнів
закладів загальної середньої освіти
підручниками на 2019/2020 навчальний рік
Про результативність участі випускників 11-х класів у ЗНО-2019
Про підготовку до святкування Дня працівника освіти

Бутенко О.
Замора Л.
Замора Л.
Замора Л.
Бутенко О.
Бурлуцька С.
Ласман С.
Волошина С.
Бурлуцька С.
Бутенко О.
Бурлуцька С.
Бутенко О.
Левицька Л.
Бутенко О.
Замора Л.
Сердюкова І.
Козел А.
Козел А.
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10.

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.

1.

2.
3.
4.
5.

Про стан дитячого травматизму під час освітнього процесу, в побуті
за ІІІ квартал 2019 року
Жовтень
Про підготовку закладів освіти міста до роботи в осінньо-зимовий
період
Про проведення в закладах освіти тижня знань безпеки
життєдіяльності
Про стан організації атестації педагогічних кадрів в закладах освіти у
2019-2020 навчальному році
Про стан роботи з впровадження Національної стратегії оздоровчої
рухової активності у закладах освіти
Про стан охоплення випускників 9, 11-х класів різними формами
навчання та їх працевлаштування
Про підсумки проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад з базових
дисциплін
Про старт Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»)
Листопад
Про стан діяльності закладів освіти щодо залучення інвестицій для
розвитку, участі в проектах з покращення навчально-методичного,
матеріально-технічного забезпечення
Якість складання звітів про видані документи про базову та повну
загальну середню освіту
Про стан роботи з питань забезпечення наступності дошкільної та
початкової освіти в умовах реформи «Нова українська школа»
Про забезпечення температурного режиму в закладах освіти в осінньозимовий період 2019-2020 навчального року
Про підсумки проведення Всеукраїнського профілактичного заходу
«Урок» (1, 2 етапи)

Бурлуцька С.
Беседа В.
Беседа В.
Волошина С.
Левицька Л.
Бурлуцька С.
Замора Л.
Левицька Л.
Беседа В.
Бурлуцька С.
Погрибатько Н.
Беседа В.
Бутенко О.
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1.
2.
3.
4.

5.
6.

Грудень
Про підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових Замора Л.
дисциплін
Про
здійснення
моніторингу
забезпечення
прозорості
та Ласман С.
інформаційної відкритості закладів освіти міста
Про підготовку та проведення новорічних і різдвяних свят, дозвілля та Левицька Л.
оздоровлення дітей під час зимових канікул
Про підсумки профілактичної роботи управління освіти та закладів Бурлуцька С.
освіти міста щодо запобігання дитячому травматизму та збереження
здоров’я дітей упродовж 2019 року
Про організоване закінчення І семестру 2019-2020 навчального року у Бутенко О.
закладах загальної середньої освіти
Бурлуцька С.
Про підсумки профілактичної роботи управління освіти та закладів Бутенко О.
освіти міста щодо профілактики правопорушень та дитячої
злочинності за 2019 рік
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IV. Масові заходи з вихованцями закладів дошкільної та позашкільної освіти,
учнями закладів загальної середньої освіти
№

1

1
2
3
4
5
6
7
1
2

Зміст заходів

Відповідальний

Відмітка
про
виконання

Примітка

Протягом року
Організація екскурсій до музеїв та музейних кімнат, знакових місць Левицька Л.
міста, області, організація екскурсійних поїздок до столиці України Тарасенко О.
м. Києва, Канева, Черкас, на Хортицю тощо
Січень
Левицька Л.
Новорічно-різдвяні заходи (ранки, конкурси, фестивалі)
Погрибатько Н.
Заходи до 76-ї річниці визволення м. Рубіжного від фашистських Левицька Л.
загарбників
Участь команди міста у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових
Сердюкова І.
дисциплін
Міський етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів
Сердюкова І.
Рубіжанської філії малої академії наук
Участь у міських заходах до Дня Соборності України, Дня памʼяті
Левицька Л.
героїв Крут
Бутенко О.
Міські змагання з баскетболу серед дівчат
Конониха О.
Свято Розколяди
Тарасенко О.
Лютий
Левицька Л.
Міський етап чемпіонату знавців «Що? Де? Коли?»
Набока Т.
Левицька Л.
Туристський фестиваль «Козацькими шляхами»
Тарасенко О.
20

3
4
5
6
7

1
2
3
4
5

Міський етап творчого конкурсу «Чому я поважаю професію
Левицька Л.
військового»
Участь команди міста у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських олімпіад
Сердюкова І.
з базових дисциплін
Бутенко О.
Міські змагання з баскетболу серед хлопців
Конониха О.
Заходи до Дня безпечного Інтернету
Левицька Л.
Левицька Л.
Заходи до Дня пам’яті героїв Небесної Сотні
Тарасенко О.
Березень
Заходи з протидії наркоманії, наркобізнесу, вживанню психотропних Левицька Л.
речовин та прекурсорів
Заходи обласного тижня права
Левицька Л.
Виїзд учнів на тренувальні збори до ІV етапу Всеукраїнських олімпіад Сердюкова І.
з базових дисциплін
Левицька Л.
Міський фестиваль дитячої творчості «Барвінки Луганщини»
Набока Т.
Бурлуцька С.
Участь випускників 9, 11 класів у проведенні міського Марафону
керівники ЗЗСО
актуальних професій

Інтелектуальна вікторина «Відун» (в залік міського етапу гри «Сокіл» Левицька Л.
(«Джура»)
Тарасенко О.
Левицька Л.
7 Заходи до шевченківських днів
Бутенко О.
8 Відкриті міські змагання з туризму у закритих приміщеннях
Тарасенко О.
Конкурс міського відділення ЛОДГО «Лугарі» ТІКСУМ «Я - Левицька Л.
9
Президент»
Набока Т.
Левицька Л.
10 Міський конкурс «Українська дівчина і розумна, і красива»
Тарасенко О.
6
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1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8

Квітень
Заходи Всеукраїнської весняної толоки з озеленення та благоустрою Левицька Л.
території закладів освіти та міських скверів
Набока Т.
Беседа В.
Тиждень безпеки дитини в закладах дошкільної освіти
Погрибатько Н.
Профорієнтаційна робота з випускниками 9,11 класів закладів Бурлуцька С.
загальної середньої освіти
керівники ЗЗСО
День цивільного захисту в закладах освіти
Беседа В.
Левицька Л.
Теренова гра (в залік міського етапу гри «Сокіл» («Джура»)
Тарасенко О.
Левицька Л.
Міський конкурс дитячої преси «Золотий диктофон»
Набока Т.
Міський конкурс санітарних постів
Левицька Л.
Травень
Левицька Л.
Міський етап обласного конкурсу «Мій рідний край – Луганщина»
Тарасенко О.
Єдині дні безпеки руху в закладах освіти
Бурлуцька С.
Конкурс звітів про роботу роїв (в залік міського етапу гри «Сокіл» Левицька Л.
(«Джура»)
Тарасенко О.
Мистецький конкурс «Ватра» (міський етап Всеукраїнської дитячоЛевицька Л.
юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
Тарасенко О.
Фінал міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військовоЛевицька Л.
патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
Тарасенко О.
Участь у міських заходах до Дня памʼяті і примирення (8-го травня) і
Левицька Л.
Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Бутенко О.
Міська спартакіада допризовної молоді
Ласман С.
Заходи до свята Останнього дзвоника
Керівники ЗЗСО
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Організація та проведення міських змагань з туризму серед школярів Бутенко О.
«Кубок Шаповалова М.М.»
Тарасенко О.
Левицька Л.
10 Міський етап обласного конкурсу «Героїв пам'ятаємо імена»
Левицька Л.
11 Міська Акція до Всесвітнього Дня вишиванки (16.05)
Тарасенко О.
Червень-Серпень
Левицька Л.
керівники
1 Участь у міському святі Дитинства
таборів
Сердюкова І.
2 Відзначення обдарованих учнів «Гордість і надія міста»
Організація роботи дитячих таборів відпочинку з денним Левицька Л.
3
перебуванням, мовних таборів у закладах освіти
Левицька Л.
4 Участь у заходах до 23-ї річниці Конституції України
Левицька Л.
5 Урочисті заходи з нагоди випуску учнів 11-х класів зі школи
Участь у заходах до Дня визволення міста Рубіжного від незаконних Левицька Л.
6
збройних формувань
Тарасенко О.
Участь у заходах до річниці Незалежності України, Дня Державного
Левицька Л.
7
Прапора України
Вересень
Керівники
1 День знань у закладах освіти
закладів освіти
Бутенко О.
2 Заходи Всеукраїнського профілактичного рейду «Урок»
Левицька Л.
3 Участь закладів освіти у міському святі День сім’ї
Левицька Л.
4 Заходи обласного тижня гендерної просвіти
Погрибатько Н.
5 Організація та проведення міського свята до Дня дошкілля
Бутенко О.
6 Організація і проведення заходів до Дня фізичної культури і спорта
Конониха О.
Спортивні заходи в рамках Всеукраїнського Олімпійського тижня, Бутенко О.
7
Олімпійського уроку
Конониха О.
9
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Спортивні заходи до Дня туризму в ЗЗСО та ЗПО. Міський
туристський фестиваль
Міський етап Всеукраїнської експедиції «Моя Батьківщина –
9
Україна»
Міський етап регіонального конкурсу «Сіверський Донець – очима
10
молоді»
Жовтень
1 Заходи обласного тижня права
Урочисте відкриття міського етапу гри «Сокіл» («Джура»): День
2
українського козацтва. День захисника України
8

3

Заходи Всеукраїнського профілактичного рейду «Урок»

Бутенко О.
Тарасенко О.
Тарасенко О.
Тарасенко О.
Левицька Л.
Левицька Л.
Тарасенко О.
Бутенко О.

Підготовка та проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських Сердюкова І.
олімпіад з базових дисциплін
Обаполенко О.
5 Урочисте святкування Дня працівників освіти
Козел А.
Участь
закладів освіти у проведенні Тижня знань безпеки
Беседа В.
6
життєдіяльності
Левицька Л.
7 Організація участі школярів у Всеукраїнській акції «Милосердя»
Бутенко О.
8 Міський етап змагань «Старти надій»
Конониха О.
Бутенко О.
9 Міський етап змагань з футболу на приз клубу «Шкіряний м’яч»
Конониха О.
Тарасенко О.
10 Міська гра «Люби і знай свій край»
Листопад
Сердюкова І.С.
1 Проведення ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
Левицька Л.
2 Міський етап дитячого дебатного турніру
Набока Т.
4
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Міський етап IX Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені
3 Т. Шевченка та ХIX Міжнародного конкурсу з української мови імені Левицька Л.
П. Яцика
Левицька Л.
4 Міський етап конкурсу творчих робіт «Ними пишається край»
Тарасенко О.
Бутенко О.
5 Міський етап змагань «Козацький гарт»
Конониха О.
Бутенко О.
6 Відкриті міські змагання з орієнтування
Тарасенко О.
Бутенко О.
7 Міський етап змагань «Олімпійське лелеченя»
Конониха О.
Левицька Л.
8 Заходи до Дня Гідності та Свободи в Україні
Левицька Л.
9 Заходи до Дня української писемності та мови
Левицька Л.
10 Заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів
Грудень
Організація та проведення І етапу конкурсу-захисту науковоСердюкова І.
1
дослідницьких робіт МАН
Участь міської команди учнів у обласному етапі IX Міжнародного
2 мовно-літературного конкурсу імені Т.Г.Шевченка та ХIX Левицька Л.
Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика
Левицька Л.
3 Акція «Анти-СНІД» до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом
Левицька Л.
4 Заходи Всеукраїнського тижня права
Левицька Л.
5 Міський етап Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»
Левицька Л.
6 Міський етап обласного конкурсу «Замість ялинки - букет»
Набока Т.
Організація новорічних та різдвяних заходів (конкурсів, фестивалів, Левицька Л.
7
поїздок), міського свята до дня Святого Миколая
керівники ЗО
Бутенко О.
8 Кубок з волейболу пам’яті М.С.Єфросиніна
Конониха О.
25

9

Відкриті змагання РМ ЦТКСЕУМЦ з топографії

10 Заходи до Дня Збройних Сил України

Бутенко О.
Тарасенко О.
Левицька Л.
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V. Моніторинг освітніх процесів
Організаційна та інформаційно-звітна діяльність
№

1
2
3

Зміст роботи
Протягом року
Стан теплового режиму у закладах освіти під час опалювального
сезону
Моніторинг стану захворюваності вихованців та учнів закладів
дошкільної та загальної середньої освіти
Охоплення навчанням дітей вимушених переселенців у закладах
дошкільної та загальної середньої освіти

4

Моніторинг руху учнів закладів

загальної середньої освіти

5

Аналіз стану травматизму серед вихованців, учнів дошкільної,
загальної середньої освіти

6

Охоплення навчанням дітей у закладах загальної середньої освіти

7

Моніторинг випадків жорстокого поводження з дітьми під час
освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти

8

Розгляд звернень громадян щодо діяльності закладів освіти

Повідомлення до військового комісаріату про прийнятих (звільнених)
військовозобов’язаних та призовників
Повідомлення до військового комісаріату про зміну облікових даних
10
військовозобов’язаних та призовників
Інформація щодо виконання Протоколу селекторної наради з
11 актуальних питань реформування сфери освіти та медицини в умовах
децентралізації
9

Відповідальний

Відмітка
про
виконання

Примітка

Беседа В.
Войтенко С.
Войтенко С.
Бутенко О.
Бутенко О.
Бурлуцька С.
Бурлуцька С.
Бутенко О.
Бутенко О.
Бутенко О.
Бурлуцька С.
Волошина С.
Волошина С
Бутенко О.
Замора Л.
Шелест С.
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Участь у регіональних моніторингових дослідженнях Центру
12 моніторингу ЛОІППО за результатами ДПА, ЗНО у порівнянні із
2017, 2018 роками
Січень
Підготовка списків претендентів на нагородження документами про
1
базову та повну загальну середню освіту з відзнакою
Моніторинг організації дозвілля дітей під час зимових канікул,
2
проведення новорічно-різдвяних заходів
Аналіз результатів ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових
3
дисциплін

Козел А.

Бурлуцька С.
Бутенко О.
Левицька Л.
Сердюкова І.

Бурлуцька С.
Бутенко О.
Вивчення стану організації інклюзивного навчання у ЗШ №3, КНВК Бурлуцька С.
5
«школа-дитячий садок»
Бутенко О.
Організація та проведення тендерів на закупівлю товарів, Колодяжна Н.
6
формування річного плану закупівель
Нестеренко М.
Аналіз виконання плану та заявки на підвищення кваліфікації
7 педагогічних працівників міста при ЛОІППО за різними формами Замора Л.
навчання протягом 2019 року
Моніторинг оформлення документації за листами, скаргами та Волошина С.
8
заявами громадян у 2018 році
Колодяжна Н.
Левицька Л.
9 Підготовка статистичного звіту за формою 1-ПЗ (зведена)
Узагальнення банку даних щодо правопорушень та стану дитячої
Бутенко О.
10
злочинності за 2018 рік
Бурлуцька С.
Надання інформації щодо виконання за 2018 рік Регіональної
Бутенко О.
11
цільової соціальної програми «Освіта Луганщини» на 2017-2020 роки
Нестеренко М.
4

Моніторинг руху учнів у І семестрі 2018-2019 навчального року
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Надання інформації щодо виконання Плану заходів на 2016-2018
12 роки щодо реалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020
року
Інформація щодо виконання «Міської програми попередження та
профілактики злочинів та правопорушень, а також зміцнення
13
матеріально-технічної бази Рубіжанського відділу поліції ГУНП в
Луганській області на 2016-2020 р.р» за 2018 рік

Бурлуцька С.
Бутенко О.
Нестеренко М.
Бутенко О.

Бурлуцька С.
Узагальнення інформації щодо виконання Програми соціальноБутенко О.
14
економічного і культурного розвитку міста за 2018 рік
Нестеренко М.
Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, які мають
Волошина С.
15
додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за 2018 рік
Проведення конкурсу на вакантні посади директора та педагогічних
Волошина С.
16
працівників КУ «Інклюзивно-ресурсний центр»
Надання Звіту про чисельність
військовозобов’язаних, які
заброньовані
згідно
з
переліками
посад
і
професій
Волошина С.
17
військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період
мобілізації та на воєнний час
Аналіз стану травматизму серед вихованців, учнів дошкільної,
Бурлуцька С.
18
загальної середньої освіти за 2018 рік
Лютий
Члени
атестаційної
1 Моніторинг ходу атестації педагогічних працівників міста
комісії
Аналіз стану дитячого травматизму та організації профілактичної
2 роботи з питань запобігання всім видам травматизму в ДНЗ №5, ЗШ Бурлуцька С.
№ 4, СШ № 7
Моніторинг ефективного використання енергоресурсів закладами
Беседа В.
3
освіти
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5

6

7

Проведення звіряння облікових карток працівників з обліковими
документами Рубіжансько-Кремінського ОМВК
Вивчення стану виконання плану заходів реалізації Концепції
державної
політики
у
сфері
реформування
загальної
середньої
освіти
“Нова
українська
школа”
на період до 2029 року (ЗШ № 1, 4, СШ № 2, 7, КНВК «Рубіжанський
ліцей»)
Функціонування сайтів закладів дошкільної освіти

Проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями
управління освіти покладених на них обов’язків і завдань
Узагальнення інформації до розділів «Міської програми
попередження та профілактики злочинів та правопорушень, а також
9
зміцнення матеріально-технічної бази Рубіжанського відділу поліції
ГУНП в Луганській області на 2016-2020 р.р.» за 2018 рік
Узагальнення статистичної звітності закладів дошкільної освіти за
10
формою № 85-К
Проведення конкурсу на вакантні посади педагогічних працівників
11
КУ «Інклюзивно-ресурсний центр»
Підготовка звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів за 2018
12
рік (форма № 10-ПІ)
Березень
8

1

2
3

Проведення співбесіди з директорами закладів загальної середньої
освіти з питань формування шкільної мережі, кадрових питань на
2019/2020 навчальний рік
Моніторинг якості проведення в закладах загальної середньої та
позашкільної освіти заходів під час весняних канікул
Моніторинг подання випускниками 11-х класів реєстраційних
документів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні

Волошина С.
Бурлуцька С.
Бутенко О.
Замора Л.
Ласман С.
Погрибатько Н.
Волошина С.
Бутенко О.
Погрибатько Н.
Волошина С.
Волошина С.
Обаполенко О.
Бурлуцька С.
Бутенко О.
Волошина С.
Левицька Л.
Козел А.
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4
5

6
7
8
9
10

11

12

13

Вивчення стану організації екстернатної форми навчання в ЗШ №3
Підготовка проекту наказу про організацію завершення 2018-2019
навчального року та особливості проведення державної підсумкової
атестації у закладах загальної середньої освіти
Організація навчання вчителів, які працюватимуть в 1-х, 2-х класах у
2019-2020 навчальному році, за проектами професійного розвитку
ЛОІППО
Моніторинг проведення тижня правових знань у закладах загальної
середньої освіти
Моніторинг роботи закладів загальної середньої освіти з питань
профілактики правопорушень (банк даних за І квартал 2019 року)
Вивчення стану роботи ЗДО з громадянського виховання дітей
(КДНЗ № 7, 3)
Моніторинг замовлення документів про освіту державного зразка
для випускників 9, 11 класів
Інформація про стан виконання Плану заходів, спрямованих на
реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо
тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя за І
квартал 2019 року
Інформація щодо виконання Розпорядження КМУ від 21.11.2018 №
944-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії
інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження
довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до
2020 року» за І квартал 2019 року
Інформація про моніторинг результатів процесу децентралізації
влади та реформування місцевого самоврядування міста Рубіжного за
І квартал 2019 року (форми 1-3)

Бурлуцька С.
Бутенко О.
Бутенко О.
Бурлуцька С.
Замора Л.
Левицька Л.
Бутенко О.
Погрибатько Н.
Ласман С.
Бутенко О.

Бутенко О.

Бутенко О.
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Аналіз стану дитячого травматизму та організації профілактичної
14 роботи з питань запобігання всім видам травматизму в ЗШ № 9, СШ
№10, КНВК «Рубіжанський ліцей»
Вивчення стану виконання плану заходів реалізації Концепції
державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти
15
“Нова українська школа” на період до 2029 року (ЗШ № 8, 9, 3, СШ
№ 10, КНВК «школа-дитячий садок»)
Квітень
Аналіз організації та проведення санітарно-екологічного очищення
1
та благоустрою територій закладів освіти
Підсумкове засідання міської атестаційної комісії
2
Формування попередньої мережі класів закладів загальної середньої
освіти на 2019/2020 навчальний рік, проведення моніторингу
3
наповнюваності 2-4 класів, 5-9 класів та поетапного переходу учнів
на навчання державною мовою
Організація та проведення Дня цивільного захисту та тижня безпеки
4
життєдіяльності в закладах освіти
Формування банків даних на дітей пільгових категорій, що
5
потребують оздоровлення
Аналіз стану дотримання керівниками закладів освіти законодавства
6
у сфері охорони здоров’я дітей за І квартал 2019 року
Проведення організаційної роботи з підготовки навчально-польових
7
зборів для учнів 11-х класів
Участь у регіональних моніторингових дослідженнях Центру
8
моніторингу ЛОІППО щодо якості знань учнів з географії (8 клас)
Травень
Вивчення стану підготовки до проведення державної підсумкової
1
атестації в 4-х, 9-х класах в закладах загальної середньої освіти

Бурлуцька С.
Бутенко О.
Бурлуцька С.

Беседа В.
Волошина С.
Бутенко О.
Бурлуцька С.
Беседа В.
Левицька Л.
Бурлуцька С.
Бутенко О.
Ласман С.
Козел А.
Бурлуцька С.
Бутенко О.
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2
3
4
5
6
7

Проведення інвентаризації фондів підручників у закладах загальної
середньої освіти
Проведення організаційної роботи щодо охоплення дітей змістовним
дозвіллям у таборах відпочинку з денним перебуванням при закладах
освіти
Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 4-х класів за
підсумками державної підсумкової атестації
Моніторинг проведення етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
Підготовка нагородних матеріалів за підсумками проведення
атестації вчителів у 2018/2019 навчальному році
Координація організованого завершення 2018-2019 навчального року

Узагальнення інформації про результати проведення щорічного
8 оцінювання фізичної підготовленості учнівської молоді в закладах
загальної середньої освіти
Узагальнення інформації про виконання Комплексних заходів,
спрямованих на запобігання поширенню тютюнопаління, вживання
9
алкогольних напоїв та наркоманії серед дітей та учнівської молоді на
2018-2020 роки за І півріччя 2019 року
Участь у соціальному опитуванні з питань національно10
патріотичного виховання
Червень-липень
Забезпечення координації та організаційно-методичних заходів щодо
1
здійснення обліку дітей дошкільного віку
Вивчення стану організації роботи у таборах з денним перебуванням
2
на базі закладів загальної середньої та позашкільної освіти

Сердюкова І.
Левицька Л.
Бурлуцька С.
Бутенко О.
Левицька Л.
Волошина С.
Бурлуцька С.
Бутенко О.
Бутенко О.

Бутенко О.
Левицька Л.
Погрибатько Н.
Левицька Л.
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3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Бутенко О.
Координація проведення загальних зборів щодо звітування керівників
Бурлуцька С.
закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти про
Погрибатько Н.
свою діяльність перед батьківською громадськістю
Левицька Л.
Обаполенко О.
Моніторинг підготовки закладів освіти до початку нового 2019/2020
Бурлуцька С.
навчального року
Бутенко О.
Здійснення контролю за забезпеченням права на освіту дітей, місцем
Бурлуцька С.І.
проживання яких є тимчасово непідконтрольні українській владі
Бутенко О.О.
території Луганської області, на базі ЗШ №8 в 2019 році
Бурлуцька С.
Вивчення роботи екстернату на базі ЗШ №3 в 2019 році
Бутенко О.
Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 9-х класів за Бурлуцька С.
підсумками державної підсумкової атестації
Бутенко О.
Моніторинг якості заповнення додатків до документів про базову та Бурлуцька С.
повну загальну середню освіту
Бутенко О.
Надання інформації щодо виконання Програми соціально- Бурлуцька С.І.
економічного і культурного розвитку міста за І півріччя 2019 року
Бутенко О.О.
Надання інформації щодо виконання Регіональної цільової соціальної
Бурлуцька С.
програми «Освіта Луганщини» на 2017-2020 роки за І півріччя 2019
Бутенко О.
року
Аналіз стану дотримання керівниками закладів освіти законодавства Бурлуцька С.
у сфері охорони здоров’я дітей за ІІ квартал 2019 року
Моніторинг роботи закладів загальної середньої освіти з питань
Бутенко О.
профілактики правопорушень (банк даних за ІІ квартал 2019 року)
Узагальнення інформації з виконання закладами загальної середньої
освіти Плану заходів щодо попередження правопорушень та дитячої Бутенко О.
злочинності за І півріччя 2019 року
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Інформація про стан виконання
Плану заходів, спрямованих на
реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо
Бутенко О.
14
тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя за ІІ
квартал 2019 року
Інформація щодо виконання Розпорядження КМУ від 21.11.2018 №
944-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії
15 інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження Бутенко О.
довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до
2020 року» за ІІ квартал 2019 року
Інформація про моніторинг результатів процесу децентралізації
16 влади та реформування місцевого самоврядування міста Рубіжного за Бутенко О.
ІІ квартал 2019 року (форми 1-3)
Серпень
Погрибатько Н.
1 Аналіз комплектації груп у закладах дошкільної освіти
Бутенко О.
Стан огляду готовності закладів дошкільної та загальної середньої
Бурлуцька С.
2
освіти до нового 2019/2020 навчального року
Козел А.
Беседа В.
Моніторинг відкриття у 2019/2020 навчальному році 1-х та 10-х
Бурлуцька С.
3
класів
Бутенко О.
Підготовка матеріалів для нагородження педагогічних працівників на
Волошина С.
4
серпневій конференції
Волошина С.
5 Моніторинг забезпеченості закладів освіти педагогічними кадрами
Бурлуцька С.
Узагальнення матеріалів для проведення серпневої конференції
Бутенко О.
6
педагогічних працівників
Замора Л.
Вересень
Підготовка оперативної інформації про організований початок
Бутенко О.
1
2019/2020 навчального року
Бурлуцька С.
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2
3
4
5
6
7
9
10
11

12

13

14

Аналіз статистичної звітності форми № ЗНЗ-1 та підготовка
зведеного звіту за формою № 76-РВК
Моніторинг охоплення дітей та підлітків шкільного віку навчанням
та забезпечення здобуття шкільною молоддю повної загальної
середньої освіти
Вивчення стану забезпеченості закладів загальної середньої освіти
підручниками
Аналіз результативності участі випускників 11-х класів у ЗНО-2019
Вивчення стану організації харчування учнів у закладах загальної
середньої освіти
Підведення підсумків роботи педколективів із організації літнього
відпочинку та оздоровлення
Моніторинг стану охоплення випускників 9-х, 11-х класів різними
формами навчання та їх працевлаштування
Проведення організаційної роботи з атестації педкадрів у 2019/2020
навчальному році
Формування банків даних дітей соціально незахищених категорій.
Складання соціального паспорту
Моніторинг виконання заходів щодо оптимізації мережі класів з
російською мовою навчання закладів освіти та поступового
збільшення кількості навчальних предметів, що вивчаються
українською мовою в 3-4, 5-9 класах
Підготовка звіту Д -7-8. Відомості про мови навчання та вивчення
мови як предмета у закладах загальної середньої освіти
Вивчення стану роботи закладів загальної середньої освіти з
організації індивідуального навчання учнів та продовження
впровадження інклюзивної форми навчання для дітей з особливими
освітніми потребами

Бутенко О.
Бурлуцька С.
Бутенко О.
Сердюкова І.
Козел А.
Бурлуцька С.
Левицька Л.
Бурлуцька С.
Волошина С.
методист
Бурлуцька С.
Бутенко О.
Бурлуцька С.
Бутенко О.
Бурлуцька С.
Бутенко О.
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15
16
17
18
19
20

21

22

23
24
25

Моніторинг руху учнів закладів загальної середньої освіти на
початок 2019/2020 навчального року
Вивчення стану готовності закладів освіти до роботи в осінньозимовий період та опалювальний сезон
Вивчення стану організації роботи щодо функціонування системи
«ІСУО»
Формування мережі гуртків в закладах позашкільної освіти на 20192020 навчальний рік
Аналіз участі закладів загальної середньої освіти у Всеукраїнському
профілактичному заході «Урок» 1-й етап
Моніторинг роботи закладів загальної середньої освіти з питань
профілактики правопорушень (банк даних за ІІІ квартал 2019 року)
Інформація про стан виконання Плану заходів, спрямованих на
реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо
тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя за ІІІ
квартал 2019 року
Інформація щодо виконання Розпорядження КМУ від 21.11.2018 №
944-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії
інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження
довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до
2020 року» за ІІІ квартал 2019 року
Інформація про моніторинг результатів процесу децентралізації
влади та реформування місцевого самоврядування міста Рубіжного за
ІІІ квартал 2019 року (форми 1-3)
Формування звіту про кількість дітей шкільного віку (форма № 77РВК)
Участь у Всеукраїнському дослідженні та соціальних опитуваннях з
протидії торгівлі людьми
Жовтень

Бурлуцька С.
Бутенко О.
Беседа В.
Бутенко О.
Ласман С.
Левицька Л.
Бутенко О.
Бутенко О.
Бутенко О.

Бутенко О.

Бутенко О.
Бутенко О.
Козел А.
Левицька Л.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Моніторинг стану відвідування учнями груп продовженого дня у
закладах загальної середньої освіти
Підготовка звіту Д-5. Відомості про профільне навчання і поглиблене
вивчення предметів
Вивчення стану діяльності інтернет-ресурсів закладів загальної
середньої освіти
Підготовка звіту Д-6. Відомості про групування денних закладів
загальної середньої освіти за кількістю класів і учнів та про
наповнюваність класів учнями
Моніторинг організації атестації педагогічних кадрів в закладах
освіти в 2019/2020 навчальному році
Координація проведення у закладах освіти тижня знань безпеки
життєдіяльності
Моніторинг проведення в закладах загальної середньої освіти
заходів під час осінніх канікул
Підготовка звіту Д-9. Відомості про загальноосвітні санаторні та
спеціальні школи (школи-інтернати)
Підготовка звіту за формою РВК-83. Про чисельність і склад
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти
Обробка матеріалів з атестації педкадрів на підставі первинних даних
закладів освіти
Аналіз участі закладів загальної середньої освіти у Всеукраїнському
профілактичному заході «Урок» 2-й етап
Інформація про проведення заходів Всеукраїнського Олімпійський
уроку та тижня
Вивчення стану створення умов для інтеграції дітей з особливими
освітніми потребами в освітнє середовище (КДНЗ № 5, 6, 9)
Надання інформації щодо формування програми соціальноекономічного та культурного розвитку міста Рубіжного на 2020 рік

Бутенко О.
Бурлуцька С.
Бурлуцька С.
Бутенко О.
Ласман С.
Бурлуцька С.
Бутенко О.
Волошина С.
Беседа В.
Левицька Л.
Бутенко О.
Бурлуцька С.
Волошина С.
Волошина С.
Бутенко О.
Бутенко О.
Погрибатько Н.
Бурлуцька С.
Бутенко О.
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Аналіз стану дотримання керівниками закладів освіти законодавства
у сфері охорони здоров’я дітей за ІІІ квартал 2019 року
Участь у Всеукраїнському дослідженні та соціальних опитуваннях з
16
питань діяльності психологічної служби, медіосвітньої грамотності
Листопад
Моніторинг використання в освітньому процесі сучасних
1
інформаційних технологій
Підготовка звіту 1-ЗСО. Звіт про продовження навчання для здобуття
2 повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів закладів
загальної середньої освіти
Підготовка звіту Д-4. Відомості про матеріальну базу денних закладів
4
загальної середньої освіти
Підготовка звіту про видані документи про базову та повну загальну
5
середню освіту закладами загальної середньої освіти
Стан ведення книг обліку і видачі свідоцтв, атестатів та додатків до
6
свідоцтв, атестатів про базову та повну загальну середню освіту
Моніторинг діяльності закладів освіти щодо залучення інвестицій
7 для розвитку, участі в проектах з покращення навчальнометодичного, матеріально-технічного забезпечення
Участь у регіональних моніторингових дослідженнях Центру
8 моніторингу ЛОІППО щодо якості знань учнів з англійської мови
(9 клас), інформатики (7 клас)
Грудень
Вивчення стану дотримання правил пожежної безпеки під час
1
проведення новорічних свят
Здійснення моніторингу забезпечення прозорості та інформаційної
2
відкритості закладів освіти міста
15

Бурлуцька С.
Козел А.
Ласман С.
Ласман С.
Бурлуцька С.
Бутенко О.
Бурлуцька С.
Бутенко О.
Бурлуцька С.
Бурлуцька С.І.
Беседа В.
Козел А.

Беседа В.
Бутенко О.
Бурлуцька С.
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3

Вивчення системи роботи педагогічних працівників, що атестуються

Звіряння облікових карток працівників з військово-обліковими
документами військовозобов’язаних та призовників закладів освіти
Підготовка річного звіту з фізичної культури і спорту форми
5
№ 2-ФК
Моніторинг роботи закладів загальної середньої освіти з питань
6
профілактики правопорушень (банк даних за ІV квартал 2019 року)
Узагальнення інформації з виконання закладами загальної середньої
7 освіти Плану заходів щодо попередження правопорушень та дитячої
злочинності за ІІ півріччя 2019 року
Узагальнення інформації про виконання Комплексних заходів,
спрямованих на запобігання поширенню тютюнопаління, вживання
8
алкогольних напоїв та наркоманії серед дітей та учнівської молоді на
2018-2020 роки за ІІ півріччя 2019 року
Інформація про стан виконання Плану заходів, спрямованих на
реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо
9
тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя за ІV
квартал 2019 року
Інформація щодо виконання Розпорядження КМУ від 21.11.2018 №
944-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії
10 інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження
довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до
2020 року» за ІV квартал 2019 року
Інформація про виконання у 2019 році плану заходів з реалізації
11 Стратегії державної політики з питань здорового та активного
довголіття населення на період до 2022 року
4

Члени міської
атестаційної
комісії
Волошина С.
Бутенко О.
Бутенко О.
Бутенко О.

Бутенко О.

Бутенко О.

Бутенко О.

Бутенко О.
Левицька Л.
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Інформація про моніторинг результатів процесу децентралізації
Бутенко О.
12 влади та реформування місцевого самоврядування міста Рубіжного за
ІV квартал 2019 року (форми 1-3)
Аналіз стану дотримання керівниками закладів освіти законодавства
Бурлуцька С.
13
у сфері охорони здоров’я дітей за ІV квартал 2019 року
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VІ. Охорона праці та безпека життєдіяльності
№

1

2

3

4

1

1

Зміст роботи

Відповідальний

Відмітка
про
виконання

Примітка

Протягом року
Забезпечення своєчасного проведення інструктажів, навчання та
Беседа В.
перевірки знань з питань охорони праці в закладах освіти
Беседа В.,
Забезпечення своєчасного перегляду інструкцій з охорони праці в виконуючі функції
закладах освіти, наявність та зміст наочної агітації з охорони служби охорони
праці
праці в закладах
освіти
Стан дотримання вимог законодавства з питань охорони праці,
забезпечення безпечних умов праці для працівників закладів Беседа В.
освіти
Надання методичної допомоги щодо розробки комплексних
заходів з охорони праці, внесення змін та доповнень до
Беседа В.
колективних угод закладів освіти, консультації щодо оформлення
та ведення документації з охорони праці
Лютий
Складання плану-графіку навчання та перевірки знань з питань
Беседа В.
охорони праці посадових осіб
Березень
Проведення семінарів-нарад з питань організації роботи щодо
створення безпечних умов праці та попередження травматизму
Беседа В.
для осіб, які виконують функції служби охорони праці в закладах
освіти
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2

1

2
3

1
2

1

1

Організація та проведення весняного технічного огляду будівель
та споруд з метою визначення проведення необхідних
ремонтних робіт
Квітень
Проведення семінарів-нарад з питань організації роботи щодо
створення безпечних умов праці та попередження травматизму
для осіб, які виконують функції служби охорони праці в закладах
освіти
Проведення тижня охорони праці, присвяченого Всесвітньому
Дню охорони праці
Дотримання вимог техніки безпеки під час перебування дітей у
таборах відпочинку з денним перебуванням на базі закладів
освіти
Серпень

Беседа В., керівники
закладів освіти

Беседа В.
Беседа В., керівники
закладів освіти
Беседа В.,
керівники закладів
освіти

Бурлуцька С.,
Проведення
огляду-конкурсу готовності закладів загальної
Бутенко О.,
середньої освіти до нового 2019-2020 навчального року
та
Козел А.,
оформлення актів готовності
Беседа В.
Організація медичного огляду працівників закладів освіти
Беседа В.
Вересень
Погрибатько Н.,
Проведення огляду-конкурсу готовності закладів дошкільної та
Левицька Л.,
позашкільної освіти до нового 2019-2020 навчального року та
Козел А.,
оформлення актів готовності
Беседа В.
Жовтень
Проведення семінарів-нарад з питань організації роботи щодо
створення безпечних умов праці та попередження травматизму
Беседа В.
для осіб, які виконують функції служби охорони праці в закладах
освіти
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2
3
4

1

1

Організація та проведення перевірки знань відповідальних за
теплове господарство
Організація та проведення перевірки знань (НПАОП 40.1-1.21-98
ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБ) відповідальних за електрогосподарство
Організація та проведення осіннього технічного огляду будівель
та споруд з метою визначення переліку необхідних ремонтних
робіт
Листопад
Проведення семінарів-нарад з питань організації роботи щодо
створення безпечних умов праці та попередження травматизму
для осіб, які виконують функції служби охорони праці в закладах
освіти
Грудень
Підведення підсумків роботи закладів освіти з питань цивільного
захисту, виробничого та невиробничого травматизму, охорони
праці тощо

Беседа В.
Беседа В.
Беседа В., керівники
закладів освіти

Беседа В.

Беседа В.
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VІІ. Фінансово-господарська діяльність
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Зміст роботи
Протягом року
Проведення аналізу заборгованості і стану розрахунків закладів
освіти за спожиті енергоносії
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф. 7м)
Інформація про заборгованість закладів освіти, які фінансуються
за рахунок місцевого бюджету за спожиті енергоносії
Звіт про вартість харчування дітей у закладах дошкільної освіти
Звіт з праці (ф. 1-ПВ термінова місячна)
Інформація про окремі виплати згідно статті 57
Динаміка видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери
Аналіз споживання енергоносіїв закладами освіти
Інформація щодо капітальних видатків
Контроль виплат на оздоровлення
Розрахунок потреби енергоносіїв до кінця року
Контроль виплат освітньої субвенції
Звіт про суми нарахованої з/плати застрахованих осіб та суми
нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування
Інформація про нарахування та стан виплати заробітної плати
Інформація про нарахування та стан виплати відпускних
Звіт про нараховану заробітну плату окремо за кожним КПКВК
за категоріями
Інформація про суми відшкодування за комунальні послуги
Дані про утримання аліментів

Відповідальний

Відмітка
про
виконання

Примітка

Костяніков Р.
Костяніков Р.
Костяніков Р.
Шаріпова В.
Шаріпова В.
Левченко Т.
Левченко Т.
Костяніков Р.
Кірєєва А.
Кірєєва А.
Костяніков Р.
Ворожко М.
Левченко Т.
Левченко Т.
Левченко Т.
Левченко Т.
Жуйкова Л.
Левченко Т.
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19 Заявка та дані про нараховані відпускні чорнобильцям
Заявка-розрахунок на фінансування страхувальників для надання
20
застрахованим особам матеріального забезпечення
Інформація про виконання бюджету управління освіти за
21
видатками
Нарахування заробітної плати, допомоги з тимчасової
непрацездатності та інших виплат, проведення відрахувань
22
обов'язкових податків та зборів і за особистими заявами
працівників
Проведення технічного навчання з вивчення нових нормативних
23
документів з працівниками централізованої бухгалтерії
Аналіз виконання кошторисних призначень в розрізі КЕКВ,
24
КПКВК
Аналіз виконання кошторисів доходів та видатків у розрізі
25
закладів освіти
Звіт про проведення перевірок використання і збереження
26
бюджетних коштів та майна
Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого)
27 на користь платників податку, і сум утриманого з них податку
(форма № 1-ДФ)
Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов’язані з
28 загальнообов’язковим соціальним страхуванням у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності ( форма № 4)
Звіт з праці (з педагогічними працівниками) форма № 1-ПВ
29
термінова
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за
30 іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ
(форма 4-2м)

Левченко Т.
Левченко Т.
Нестеренко М.
Левченко Т.
Нестеренко М.
Нестеренко М.
Нестеренко М.
Нестеренко М.
Левченко Т.
Левченко Т.
Левченко Т.
Ворожко М.
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата
за послуги, що надходять бюджетним установам (форма № 4-1)
Звіт про надходження коштів від позабюджетної діяльності
управління освіти
Звіт «Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та
фізичних осіб-суб´єктів підприємницької діяльності»
Звіт «Про використання коштів неприбутковими установами й
організаціями»
Податкова декларація з податку на додану вартість
Звіт про оренду державного або комунального майна управління
освіти
Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду (форма № 4-3м)
Підготовка та проведення звітності з питань бухгалтерського
обліку
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
(форма № 2м)
Звіт «Капітальні інвестиції» (форма №2-інвестиції )
Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до
дитячих оздоровчих закладів (форма 14 додаток до Ф4–ФСС з
ТВП)
Баланс (форма № 1)
Звіт про фінансові результати (форма № 2 дс)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата
за послуги, що надходять бюджетним установам (форма № 4-1)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за
іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ
(форма № 4-2м)
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м)

Ворожко М.
Ворожко М.
Ворожко М.
Ворожко М.
Костяніков Р.
Костяніков Р.
Ворожко М.
Нестеренко М.
Ворожко М.
Кірєєва А.
Ворожко М.
Нестеренко М.
Нестеренко М.
Ворожко М.
Ворожко М.
Ворожко М.
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47
48
49
50
51

52
53
54
55

56
57

Довідка про дебіторську заборгованість за операціями, які не
відображаються у формі №7м
Довідка про матеріальні цінності, які передані на відповідальне
зберігання
Довідка про підтвердження залишків коштів загального та
спеціального фондів державного або місцевого бюджету на
реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках
Довідка про затвердження залишків коштів на рахунках інших
клієнтів Державної казначейської служби України
Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які
перевищують відповідні витрати, затверджені законом про
Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)
Надання податкової звітності про використання коштів
неприбутковими організаціями, про суми пільг в оподаткуванні
юридичних та фізичних осіб
Подання звітності про надходження коштів від позабюджетної
діяльності
Ведення обліку надходжень та списання матеріальних цінностей
Ведення обліку розрахунків з батьками за перебування дітей в
закладах дошкільної освіти та розрахунки щодо надання пільг з
безкоштовного харчування дітей в закладах загальної середньої
освіти
Звірка бухгалтерських даних з обліком у матеріальновідповідальних осіб закладів освіти
Надання методичної та практичної допомоги директорам
закладів освіти з питань планування та використання бюджетних
призначень
Січень

Ворожко М.
Пророченко О.
Нестеренко М.
Нестеренко М.
Нестеренко М.
Нестеренко М.
Ворожко М.
Ворожко М.
Клименко О.
Кірєєва А.
Пророченко О.
Нестеренко М.
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1
2
1
1
2

1
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Відпрацювання та затвердження кошторисів доходів та видатків
закладів управління освіти на 2018 рік
Складання та здача річної звітності
Травень
Контроль за виплатою заробітної плати та відпускних коштів
Вересень
Тарифікація педагогічних працівників на 2018-2019 навчальний
рік
Обрахування мережі класів та контингенту учнів закладів освіти
для обчислення бюджету на 2019 рік
Жовтень
Проведення річної інвентаризації матеріальних цінностей в
закладах освіти
Листопад
Підготовка показників до проекту бюджету на 2019 рік
Грудень
Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і
продуктів перероблення нафти (форма № 4-МТП)
Звіт про результати використання теплоенергії та електроенергії
(форма №11-МТП)
Зведена таблиця показників з праці (ф. 1-ПО (освіта)
Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів (форма № 10ПІ річна поштова)
Звіт про чисельність працівників бюджетних установ
Капітальні інвестиції (форма №2-інвестиції )
Податкова декларація з оплати за землю
Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного
обсягу реалізованої продукції за видами економічної діяльності

Нестеренко М.
Нестеренко М.
Левченко Т.
Ємельянова О.
Ємельянова О.

Нестеренко М.
Краснова В.
Костяніков Р.
Костяніков Р.
Левченко Т.
Керівники закладів
Левченко Т.
Кірєєва А.
Ворожко М.
Ворожко М.
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9 Форма № 1 «Баланс» (додаток 1)
10 Звіт про фінансові результати (форма № 2дс)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
11
(форма №2д) (додаток 4)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата
12
за послуги, що надходять бюджетним установам (форма № 4-1)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за
13 іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ
(форма № 4-2м)
Звіт про надходження і використання інших надходжень
14
спеціального фонду (форма № 4-3м)
15 Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)
Довідка про дебіторську заборгованість за операціями, які не
16
відображаються у формі №7м
Довідка про матеріальні цінності, які передані на відповідальне
17
зберігання
Довідка про затвердження залишків коштів на рахунках інших
18
клієнтів Державної казначейської служби України
Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів
державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних
19 реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної
казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих
в установах банків
Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які
20 перевищують відповідні витрати, затверджені законом про
Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)
Звіт про результати фінансової діяльності (форма № 9д, № 9м)
21
(додаток 2)
22 Звіт про рух грошових коштів (додаток 3)

Нестеренко М.
Нестеренко М.
Нестеренко М.
Ворожко М.
Ворожко М.
Ворожко М.
Ворожко М.
Ворожко М.
Нестеренко М.
Нестеренко М.

Нестеренко М.

Нестеренко М.
Нестеренко М.
Нестеренко М.
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23 Звіт про рух необоротних активів (форма № 5)
Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за
операціями, які не відображаються у формі № 7д, №7м.
24 Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (додаток 18).
Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
(додаток 33)

Нестеренко М.
Нестеренко М.
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