
E
r

FF
E

()

'=.:tI

h***
m

L
iH

,x
c
q

-^
Y

O
r*r

-!J
l.) 

- 
-;d

E
e

v
  

a
9
g
 

n
A

C
g

F
()

L
r.!'+

€
lrr rd

 X
.=

H
 

c
d
;i 

O
u
a
,

rd- 
h

>
 

u
?

 5
 $

E
 3

d
 9

 *F
 

5
X

 E
 E

 5
S

?
€

 $
F

S

sKc
!
g

E
r
qoF

I
F

I
I

h-fF
d

F
d

In
I

hEfKF
d

InoF
r

oHF
I
g6

E

E
r

IFF
I

G= hH

fI,{

=F
r

cnoilHl-l

-^fts-

htiac
)

c
dF
<

 IxtrqE
,

trl
(nv

G
tr

F
rO

/vF
d
n

o
c
tts

H
 R

'=

3
.3

 i
.i'x

 
X

*fin
F

rv
n

n
ro

l
R

.g
g

'9

s
5

E
rF

InIo



3 

 

 

З М І С Т 

 

Вступ. Основні завдання гуманітарного відділу – відділу відділу освіти, культури,  молоді та 
спорту Топорівської сільської ради на 2021 рік 

– 5-9 

   
Організація роботи гуманітарного відділу – відділу освіти, культури, молоді та спорту 
Топорівської сільської ради та графік прийому громадян 

– 10 

   
Циклограма щомісячної діяльності гуманітарного відділу – відділу  освіти, культури,  молоді та 
спорту Топорівської сільської ради 

– 11 

 
Графік проведення семінарів керівників  закладів освіти на 2021-2030 роки          
 
Графік проведення семінарів заступників директорів з освітнього процесу закладів загальної           
середньої освіти, підпорядкованих Топорівській сільській раді, на 2021-2030 роки                                                   
 
Графік проведення семінарів заступників директорів з виховної роботи  та педагогів-
організаторів закладів загальної середньої освіти, підпорядкованих Топорівській сільській раді, 
на 2021-2030 роки                                                    

 
– 

 
12-13 
 
 
 
 
  

   
І. Засідання сесії, наради та інші заходи за участі сільського  голови Топорівської сільської ради   – 14-15 
 
І.1.Засідання сесії Топорівської сільської ради 

  

І.2.Наради при голові Топорівської  сільської ради   
І.3.Засідання комітетів (рад) при голові Топорівської сільської ради   
І.4. Інші заходи за участі голови  Топорівської сільської ради   
 
ІІ.  

 
Колегії, наради, комісії  Гуманітарного  відділу Топорівської сільської  ради 

 
       

16-26 



4 

 

ІІ.1. Колегії  Гуманітарного  відділу Топорівської сільської ради  – 16-19 
    
ІІ.3.     Наради з керівниками закладів освіти, підпорядкованих Топорівської сільської  ради   – 22-26 

   
  

ІІІ.      Управління та контроль 
Організаційні заходи: моніторинги, семінари-практикуми, конференції, інші заходи 

– – 26-44 

 
ІІІ.1. 

 
Моніторинг окремих питань  у  галузі освіти 

  

ІІІ.2. Семінари-практикуми, конференції, прес-конференції, брифінги, інші заходи – 28-29 
ІІІ.3. Культурно-масові заходи – 29-33 
ІІІ.4. Розпорядження  сільського голови  Топорівської сільської ради – 33-34 
ІІІ.5. Організаційні накази Гуманітарного  відділу Топорівської  сільської  ради – 34-42 
ІІІ.6. Виробничі накази Гуманітарного  відділу Топорівської  сільської  ради – 42-44 
 
ІV.      Контроль за виконанням законів України, указів і розпоряджень Президента України,         _     45-46 
 постанов Кабінету Міністрів України,  розпоряджень та доручень голови  
Топорівської сільської ради                                                                                                            
 
V. Навчання спеціалістів, надання практичної та методичної допомоги                                                –     47 



5 

 

ВСТУП 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ  
ГУМАНІТАРНОГО ВІДДІЛУ - ВІДДІЛУ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ,  

МОЛОДІ ТА СПОРТУ ТОПОРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ   

(2021 рік) 
У 2021 році гуманітарний відділ – відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади освіти, 

підпорядковані  Топорівській  сільській  раді, забезпечуватимуть реалізацію основних завдань 
державної політики в системі освіти  відповідно до чинного законодавства України. У своїй діяльності 
керуватимуться  діючими  нормативними документами  та актами в сфері освіти: 
1.  Конституція України. 
2. Закони України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та 
дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про освіту», «Про дошкільну 
освіту», «Про загальну середню освіту» «Про позашкільну освіту», «Про оздоровлення та відпочинок 
дітей», «Про охорону дитинства», «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо 
реалізації Конвенції ООН про права дитини» «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про 
національні меншини в Україні», «Про звернення громадян», «Про органи місцевого самоврядування 
в Україні». 
3. Укази Президента України від 30.09.2010 №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення 
пріоритетного розвитку освіти в Україні», від 27.04.2001 №285/2001 «Про заходи щодо охорони 
інтелектуальної власності України»,  від 06.01.2010  №6 «Про деякі заходи щодо сприяння вирішенню 
актуальних питань молоді»,         від 07.02.2008 №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення 
реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування», від 25.06.2013 №344/2013 «Про Національну стратегію розвитку 
освіти в Україні на період до 2021 року». 
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4. Накази Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної  
державної адміністрації, Топорівської сільської ради, а заклади освіти – розпорядчими документами 
гуманітарного відділу – відділу  освіти, культури, молоді та спорту.  

Стратегія  закладів освіти, підпорядкованих Топорівській сільській раді, буде спрямована на 
забезпечення умов 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  і потреб  держави та громади. 
На 2021 рік визначено основні пріоритети освітньої галузі: 
          - рівний доступ населення до якісної освіти, у тому числі дітей з особливими освітніми 
потребами; 

- утвердження національної ідеї та патріотизму; 
- запровадження сучасних інноваційних технологій і засобів навчання; 
- удосконалення механізму управління; 
- адаптація до соціально орієнтованої ринкової економіки; 
- соціальний захист усіх учасників  освітнього  процесу; 
- соціально-економічний розвиток кожного закладу освіти  громади. 
- якість  надання освітніх послуг; 
- впровадження заходів Концепції Нової української школи. Зокрема: 

- створення опорних шкіл;  
- нового освітнього простору; 
- впровадження нового Державного стандарту. 
Дошкільна освіта: 
- забезпечення освітою дітей дошкільного віку та створення належних умов для організації навчання дітей 
5-річного віку; 
- реалізація Базового компоненту дошкільної освіти; 
- відкриття інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти; 
- реконструкція Колінковецької школи-інтернату в заклад дошкільної освіти;  
- збільшення показника охоплення дітей від 3-х до 5-ти років  дошкільною освітою до 85%, всіма формами – 
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до 95%; 
- створення додаткових місць шляхом відкриття нових груп  у  Колінковецькому  ЗДО  (по завершенні 
реконструкції); 
- сприяння якісному організаційно-методичному супроводу освітнього процесу в закладах дошкільної освіти 
в умовах варіативності програм. 
Загальна середня освіта: 
-  надання якісної загальної середньої освіти та створення умов рівного доступу до неї; 
-  реалізація нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти; 
-  реалізація Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти; 
-  реалізація заходів Концепції «Нова українська школа»; 
- приведення мережі закладів загальної середньої освіти у відповідність до Закону України «Про освіту», 
потреб громади; 
-  проведення на належному рівні роботи з підготовки закладів освіти до нового 2021/2022 н.р.; 
-  створення Нового освітнього простору; 
- забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів через реалізацію прав дитини на медичне 
обслуговування та харчування; 
- підтримка обдарованої учнівської молоді; 
- здійснення комплексної інформатизації освіти громади, використання новітніх інформаційних технологій 
у освітньому процесі; 
- зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти; 
- стимулювання праці вчителя; 
- дотримання актів законодавства з питань освіти, виконання закладами освіти державних вимог щодо 
визначення змісту, рівня і обсягу загальної середньої, позашкільної освіти; 

- посилення ролі методичного центру відділу освіти,  молоді та спорту в підвищенні якості та 
результативності навчання та виховання учнів в умовах реформування загальної середньої освіти; 

-  удосконалення системи підготовки випускників до зовнішнього незалежного оцінювання; 

- модернізація методичної роботи шляхом упровадження інноваційних, нетрадиційних форм проведення 
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методичних заходів на основі диференційованого підходу; 

-   посилення роботи з обдарованими учнями; якісна підготовка учнів до участі в олімпіадах, турнірах і 
конкурсах; 

- активізація   роботи  щодо національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання, організація  
роботи історичних клубів,  гуртків патріотичного спрямування, підтримання  функціонування шкільних 
музеїв, створення в них нових  експозицій, присвячених  подіям у зоні АТО; 

- приділення особливої  уваги  питанням профілактичної роботи з подолання злочинності та правопорушень 
серед неповнолітніх,   розширення  індивідуальної форми роботи з підлітками з так званої     «групи ризику», 
розвиток  правової  культури  учнів, залучення  дітей до гурткової роботи та роботи в спортивних секціях; 

- організація відпочинку дітей влітку 2021 року; охоплення оздоровленням та відпочинком  максимальної 
кількості учнів пільгової категорії;  
- забезпечення проведення літніх мовних таборів. 
Інклюзивна освіта: 
- реалізація державної політики в галузі інклюзивної, спеціальної освіти з урахуванням регіональної 
специфіки;  
- координація питань реалізації державної політики у сфері розвитку інклюзивної освіти та забезпечення 
права дітей з особливими освітніми потребами на освіту, розвиток, соціалізацію. 
- забезпечення соціального захисту дітей-інвалідів, з малозабезпечених сімей, дітей переселенців та дітей 
учасників організації об’єднаних сил. 

Виховна робота: 
- реалізація Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді; 
- забезпечення якісного оздоровлення дітей шкільного віку, функціонування пришкільних таборів; 
- упровадження ефективних моделей виховної роботи та врахування громадської думки під час формування 
й реалізації державної політики з питань освіти та виховання; 
- активізація засобів національно-патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської 
молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій; 
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- подальший розвиток фізичної культури і спорту, проведення спортивно-масових заходів; 
- розширення мережі гуртків, збільшення охоплення позашкільною освітою дітей шкільного віку та 
покращення її якості; 
- дотримання актів законодавства з питань позашкільної освіти. 
Моніторинг системи освіти:  
- проведення моніторингових досліджень у сфері освіти, зовнішнього незалежного оцінювання, оцінювання 

рівня знань учнів та вихованців освітніх закладів, збір та аналіз інформації щодо функціонування закладів 
освіти Топорівської ОТГ; 
- здійснення інформаційно-аналітичного супроводу закладів освіти, статистичного аналізу та 
прогнозування, вивчення та аналіз потреб і пропозицій щодо підвищення ефективності їхньої діяльності, 
дослідження матеріально-технічних умов, навчально-методичного та кадрового забезпечення; 
- надання закладам освіти практичної та методичної допомоги, технічної підтримки в організації 
проведення моніторингів навчальних досягнень учнів, ЗНО, організації харчування, охорони праці, техніки 
безпеки та цивільного захисту, медичного обслуговування, в тому числі надання консультаційно-

аналітичної допомоги стосовно стану дотримання законодавства в закладах освіти, координація заходів 
щодо усунення недоліків у їхній діяльності. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ  
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ГУМАНІТАРНОГО ВІДДІЛУ -ВІДДІЛУ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ,  
МОЛОДІ ТА СПОРТУ ТОПОРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  

 
Режим роботи           Початок роботи   800 

     Перерва на обід   1200-1230 
     Закінчення   роботи  1630  
 

                    Графік 

прийому громадян працівниками 

Гуманітарного відділу  Топорівської  сільської ради 
 

№ 
з/п 

Посада 
Прізвище, ім’я, 

по батькові Дні та години прийому 

Місце прийому 
(адреса), 

контактний 
телефон 

1 

Начальник 
гуманітарного відділу – 
відділу освіти, культури, 
молоді та спорту   

Кирнац 
Надія Дмитрівна 

Щовівторка з 800до 1630 
 

с.Колінківці 
вул. Головна, 

105/б, к.3  

2 

Провідні спеціалісти 
гуманітарного відділу – 
відділу освіти, культури, 
молоді та спорту   

 Понеділок, середа, четвер   
з 1300 до 1630 

 
с.Колінківці 

вул. Головна, 
105/б, к.9 

 

 Понеділок, вівторок, четвер  
з 800 до 1200 

 Понеділок, вівторок, п’ятниця  
з 1300 до 1630 

 

ЦИКЛОГРАМА ЩОМІСЯЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
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ГУМАНІТАРНОГО ВІДДІЛУ - ВІДДІЛУ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  
№  Заходи Відповідальні Циклограма 

проведення  заходів 

1 
Колегії гуманітарного відділу – відділу освіти, культури, молоді та спорту 
Топорівської сільської ради 

Кирнац Н.Д. 
__________ 
Антонюк Т.П. 

Не рідше ніж 4 -х 
разів на рік 
(останній четвер 
місяця) 

2 
Апаратні наради при начальнику гуманітарного відділу– відділу освіти, 
культури, молоді та спорту  

Кирнац Н.Д. 
__________  

щопонеділка 
(2, 4- й понеділки / 
доручення)  

3 
Наради  з  керівниками  закладів освіти, підпорядкованих Топорівській 
сільській раді 

Кирнац Н.Д. 
__________ 

1 раз на місяць  
 (останній четвер) 

4 Семінари  керівників закладів освіти  Кирнац Н.Д. 
_________ 
Ілащук О.Г. 

1  раз на рік 5 Семінари  заступників  директорів з освітнього процесу 
6 Семінари заступників  директорів  з  виховної роботи  та педагогів-організат. 

7 Реєстрація перевезення організованих груп дітей 
Провідні 
спеціалісти 

Щопонеділка   
з 800 до 1600 

8 
Організація та проведення прийому громадян з особистих питань 
начальником Гуманітарного  відділу 

За списком Згідно з графіком 

9 Засідання  атестаційної  комісії  ІІ рівня 
Кирнац Н.Д. 
Ілащук О.Г. 

Квітень  
(згідно графіка) 

10 
Висвітлення  матеріалів щодо роботи Гуманітарного відділу  __________ 

Ілащук О.Г. Щоденно 

11 Робота  зі  зверненнями громадян   Кирнац Н.Д. Постійно 

12 Надання практичної та методичної допомоги педагогічним  працівникам  ЗО 
Кирнац Н.Д. 
Провідні 
спец. 
Ілащук О.Г.  

Постійно  
13 Організація  проведення  вебінар-нарад з керівниками ЗО У разі потреби 

14 Моніторинг окремих напрямів у галузі освіти  Згідно планування 

15 
Організація та проведення нарад з відповідальними за напрямами роботи з 
питань харчування, техніки безпеки, охорони праці тощо  У разі потреби 

16 Телефонна гаряча лінія (телефон довіри –(03731)-47-2-42 Відповідальні  Щоденно 
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Графік 

проведення семінарів  керівників  закладів освіти, 
підпорядкованих Топорівській сільській раді 

 

№  
з/п 

Назва закладу 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 

Топорівський заклад загальної 
середньої освіти  І-ІІІ ступенів 

 

+ +  

 

+  +  + 

2 

Грозинецький навчально -
виховний  комплекс І-ІІІ ступенів 

 + +    +    

3 

Колінковецький  заклад загальної 
середньої освіти  І-ІІІ ступенів 

 

 

 +    + +  

4 
Бочковецький НВК І-ІІ ступенів  

 

  + 

 

  + + 

5 
Топорівський  заклад дошкільної 
освіти «Промінець» 

 

 + + 

 

   +  

6 
Колінковецький заклад 
дошкільної освіти «Сонечко» 

 

 
+    

 

+   
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Графік  

проведення семінарів заступників директорів  з  освітнього процесу   
закладів освіти, підпорядкованих Топорівській сільській раді 

 
№  
з/п 

Назва закладу 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 
Топорівський заклад загальної середньої 
освіти  І-ІІІ ступенів 

   

+ 

  

  +  

2 
Грозинецький навчально -виховний  
комплекс І-ІІІ ступенів 

 

  

 +     + 

3 
Колінковецький  заклад загальної середньої 
освіти  І-ІІІ ступенів 

 

 

+ 

 

+   +  

 

4 
Бочковецький НВК І-ІІ ступенів  +  + 

  

+    

 

Графік проведення семінарів  
заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів 

 

№  
з/п 

Назва закладу 2021  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 
Топорівський заклад загальної середньої 
освіти  І-ІІІ ступенів 

 + 

 

   +    

2 
Грозинецький навчально -виховний  
комплекс І-ІІІ ступенів 

  +     +   

3 
Колінковецький  заклад загальної середньої 
освіти  І-ІІІ ступенів 

   +     +  

4 
Бочковецький НВК І-ІІ ступенів     +     + 
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№ 

з/п 

 

Зміст заходів 
Обґрунтування  необхідності 

 здійснення  заходів 

Термін 

 виконання 

Відповідальні  
за виконання 

Ві
дм

іт
ка

 п
ро

 
ви

ко
на

нн
я 

І. Засідання колегії,  наради та інші заходи за участі  голови сільської ради 

І.1. Сесії  Топорівської  сільської  ради  

1 

Про затвердження освітянських 
Програм: 

1. Комплексна програма розвитку 
освітньої галузі Топорівської 
об’єднаної територіальної 
громади  на 2021- 2025 роки» 

 

 

 

На виконання законів України  
«Про освіту»,  
«Про загальну середню освіту»,  

«Про дошкільну освіту» 

«Про позашкільну освіту» 

  І квартал 

 

 

 

Кирнац Н.Д. 
 

 

 

 

 

І.2. Наради  при  голові  Топорівської  сільської  ради  

 1 

Про підготовку до оздоровчої 
кампанії влітку 2021 року 

 

На виконання Закону України «Про 
оздоровлення та відпочинок дітей» 

  

 

   ІІ квартал 

 

Кирнац Н.Д. 
 

 

 

 2 

Про стан підготовки закладів 
освіти до нового 2021/2022 н.р.  та 
осінньо-зимового періоду  

На виконання законів України «Про освіту», 
«Про загальну середню освіту» 

 

ІІІ квартал 

 

Кирнац Н.Д. 
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3 

Про проведення серпневої 
розширеної колегії працівників 
освіти Топорівської ОТГ 

На виконання Закону України 

«Про освіту» 

ІІІ квартал Кирнац Н.Д. 
 

 

                                      

І.3. Інші  заходи  за  участі  голови  Топорівської сільської ради  

1 

Територіальний фестиваль-

конкурс «Розквітай, писанко!» 

На виконання Комплексної програми 
підвищення якості національно-

патріотичного виховання дітей та молоді 
Чернівецької області на 2017-2021 роки 

 

    І квартал 

 

 

 Кирнац Н.Д. 
Працівники 

Гуманітарного 
відділу 

Ілащук О.Г. 

 

 

2 

Свято творчої обдарованості  «Я – 

майбутнє твоє, Україно!» 

На виконання Закону України «Про 
позашкільну освіту», Указу Президента 
України від 30.09.2010 № 927 «Про заходи 
щодо розвитку системи виявлення та 
підтримки обдарованих і талановитих  
дітей та молоді» 
 

   ІI квартал  

 3 

Серпнева  розширена  колегія 
педагогічних працівників закладів 
освіти, підпорядкованих 
Топорівській сільській раді 

На виконання Закону України «Про освіту», 

відповідно до плану роботи Гуманітарного 
відділу  Топорівської сільської ради 

ІІІ квартал  

4 

Урочистості з нагоди Дня 
працівників освіти 

На виконання Закону України «Про освіту»    ІІІ квартал   

5 

І тур Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2022»  

На виконання Указу Президента України    
від 29.06.1995 №4879/1995 «Про 
Всеукраїнський  конкурс «Учитель року»  

   ІV квартал   
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І.  Колегії, наради,  ради, комісії гуманітарного відділу відділу  освіти, культури,  молоді та спорту  
Топорівської сільської ради 

 

ІІ.1. Колегії гуманітарного відділу – відділу  освіти, культури,  молоді та спорту Топорівської сільської ради  

1 

Про схвалення Плану роботи 
гуманітарного відділу – відділу 
освіти, культури, молоді та спорту  
на 2021 рік 

На виконання  Закону  України  
«Про місцеве самоврядування в Україні» Позачергова 

(лютий) 
 

 

2 

Про стан організації 
дистанційного навчання у 

закладах освіти, підпорядкованих 
Топорівській сільській раді  

На виконання законів України «Про освіту», 
«Про загальну середню освіту»,  Положення 
«Про дистанційну форму здобуття повної 
загальної середньої освіти», затверджене 
наказом МОН від 08.09.2020 №1115,  
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 
28.09. 2020 за №941/35224  

І квартал  

 

3 

Про  формування математичної 
компетентності учнів початкової 
ланки  в рамках  реалізації 
Концепції «Нова  українська 

школа» 

 

На виконання розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р 
«Про схвалення Концепції реалізації 
державної політики у сфері реформування 
загальної середньої освіти «Нова українська 
школа» на період до 2029 року» 

І квартал 

 

 

4 

Про інклюзивне навчання в 

системі освіти та стан організації 
підтримки дітей з особливими 

освітніми потребами  в закладах 

освіти, підпорядкованих 

Топорівській  сільській  раді 
 

На виконання постанов КМУ від 09.08.2017 

№588 «Про внесення змін до Порядку 

організації інклюзивного навчання у ЗНЗ», 
від 10.04.2019 № 530 «Про затвердження 
Порядку організації діяльності інклюзивних 

груп у ЗДО»  

 

 

ІІ квартал 
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5 

Про роботу із здібними учнями в 
закладах загальної середньої  
освіти, підпорядкованих 

Топорівській   сільській  раді 

На виконання Указу Президента України від 
30.09.2010 №926/2010 «Про заходи щодо 
забезпечення пріоритетного розвитку освіти в 
Україні», відповідно до Положення про 
Всеукраїнські учнівські олімпіади, олімпіади 
зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової 
майстерності, затвердженого наказом МОНУ 
від 22.09.2011  №1099 

ІІ квартал  

 

6 

Про роль бібліотек (шкільних, 
сільських)  у формуванні 
інформаційного простору для 
всіх учасників освітнього 
процесу та громадськості: реалії 
та перспективи 

 

На виконання законів України «Про освіту», 
«Про загальну середню освіту», 
розпорядження КМУ від 14.12.2016 № 988-р 
«Про схвалення Концепції реалізації 
державної політики у сфері реформування 
загальної середньої освіти «Нова українська 
школа» на період до 2029 року» 

 

ІІ квартал 

 

 

7 

Військово-патріотичне виховання 
учнівської молоді в умовах 
сьогодення   

На виконання Комплексної програми 
підвищення якості національно-

патріотичного виховання  дітей та молоді 
Чернівецької області на 2017-2021 роки, 
затвердженої  рішенням 12-ї сесії VII 

скликання Чернівецької обласної ради від 
24.03.2017 №9-12/17  

ІІІ квартал  

 

8 

Про стан підготовки закладів 
освіти  до нового 2021/2022 н.р. 
та осінньо-зимового  періоду 

На виконання законів України «Про освіту», 
«Про загальну середню освіту» 

 

ІІІ квартал  
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9 

Про результати участі 
випускників закладів загальної 
середньої освіти в зовнішньому 
незалежному оцінюванні в 2021 
році 

 

На виконання наказу МОНУ від 
30.09.2020№1210 «Про підготовку до 
проведення у 2021 році ЗНО результатів 
навчання, здобутих на основі повної загальної 
середньої освіти (із змінами, внесеними згідно 
з наказом МОНУ від 21.01.2021 №83)» 

 

ІІІ квартал 

 

 

10 

Про підсумки роботи КЦ 
педагогічних працівників 
закладів освіти та завдання  на  
2021/2022 н.р. 
 

На виконання Указу Президента України від 
30.09.2010 №926/2010  «Про заходи щодо  
забезпечення  пріоритетного розвитку  освіти  
в Україні» 

 

ІІІ квартал 

 

 

11 

Про  підсумки роботи освітньої 
галузі в 2020/2021 н. р. та 
завдання на 2021/2022 н.р. 
 

На виконання Указу Президента України від 
30.09.2010 №926/2010  «Про заходи щодо 
забезпечення пріоритетного розвитку освіти  
в  Україні» 

серпнева 

розширена 

колегія 
 

 

12 

 

Про затвердження Плану роботи 
КЦ та предметних методичних  
комісій  МЦ  на 2021/2022 
навчальний рік 

На виконання законів України «Про освіту», 
«Про загальну середню освіту», Указу 
Президента України від 30.09.2010 
№926/2010  «Про заходи щодо забезпечення 
пріоритетного розвитку освіти  в  Україні» 

серпнева 

розширена 

колегія  

 

13 

Про підсумки проведення в 
закладах загальної середньої 
освіти, підпорядкованих 
Топорівській сільській раді, 
заходів, приурочених  Року  
математики  

 

На виконання Указу Президента України від 
30.012020 №31/2020 «Про оголошення 
2020/2021 н.р.  Роком математичної освіти в 
Україні»; Розпорядженням КМУ від 
25.06.2020 №630-р «Про затвердження плану 
заходів щодо проведення Року математики, 
наказу ДОН ОДА від 17.04.2020 №150 «Про 
затвердження регіонального плану заходів із 
проведення у 2020/2021 н.р. у ЗО області  Року 
математики» 

ІV квартал  
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14 

Про виконання заходів закладами 
освіти  Комплексної  програми 
підвищення якості національно-

патріотичного виховання дітей та 
молоді Чернівецької області на 
2017-2021 роки 

Рішення  № 9-12/17 ХІІ сесії VІІ скликання 
Чернівецької обласної ради  «Про 
затвердження Комплексної програми 
підвищення якості національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді Чернівецької 
області на 2017-2021 роки» 

ІV квартал  

 

 15 

Про виконання плану заходів 
«Дітям Буковини – здорове 
харчування на 2020-2022 роки» 

На виконання розпорядження обласної 
державної адміністрації від 21.11.2019 
№ 1128-р «Про затвердження регіонального 
плану заходів «Дітям Буковини – здорове 
харчування на 2020-2022 роки» 

ІV квартал  

 

 16 

Про стан розгляду звернень  
громадян  у гуманітарному 
відділі – відділі освіти, культури, 
молоді та спорту 

На виконання  Закону  України «Про 
звернення громадян» ІV квартал  

 

 

 

 

 17 

Про схвалення Плану роботи 
гуманітарного відділу – відділу 
освіти, культури, молоді та 
спорту 

на рік

На виконання  Закону  України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» 

ІV квартал  

 

ІІ.3. Наради з керівниками закладів освіти, підпорядкованих  Топорівській сільській раді 

1 

Про атестацію педагогічних 
працівників закладів освіти 

На виконання Закону України «Про освіту», 
Типового положення про атестацію 
педагогічних працівників 

Лютий  

 

2 

Про замовлення документів 
про освіту випускникам 9-х, 
11-х класів 

На виконання законів України «Про освіту», 
«Про загальну середню освіту» Лютий  
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3 

Аналіз коштів, передбачених 
бюджетом   (на 2021 рік)  на 
заклади освіти 

На виконання законів України «Про освіту», 
«Про загальну середню освіту»,Указу 
Президента України від 30.09.2010 № 926/2010 

«Про заходи  щодо забезпечення пріоритетного 
розвитку освіти  в  Україні» 

Лютий  

 

4 

Про особливості  проведення 
ДПА у формі  ЗНО  в 2020 
році 

На виконання наказу  МОН України       від 
22.08.2018  № 931 «Про деякі питання 
проведення  ЗНО в 2019 році» 

 

Березень 
 

 

5 

Про порядок закінчення 
2020/2021 навчального року 

На виконання законів України «Про освіту», 
«Про загальну середню освіту», Указу 
Президента України від 30.09.2010 № 926/2010 

«Про заходи щодо забезпечення пріоритетного 
розвитку освіти в Україні» 

  Березень  

 

6 
Про підсумки та перспективи 
розвитку дошкільної освіти 

На виконання законів України «Про освіту»,  
«Про дошкільну освіту» 

 Березень   
 

7 

Про стан  злочинності  та 
активізацію профілактичної 
роботи з попередження 
правопорушень в закладах 
ЗСО у 2020/2021 н.р. 

На виконання Указу Президента України від 
30.09.2010 № 926/2010 «Про заходи щодо 
забезпечення пріоритетного розвитку освіти  в 
Україні» 

Квітень   

8 

Про  організацію  та 
проведення  державної 
підсумкової атестації учнів   4, 
9-х класів  

На виконання Указу Президента України від 
30.09.2010 №926/2010  «Про заходи щодо 
забезпеч. пріоритетного розвитку освіти  в 
Україні» 

Квітень  

 

9 

Про підготовку та організацію  
оздоровчої кампанії  влітку  
2021 року 

На виконання Закону України «Про 
оздоровлення та відпочинок дітей» Травень  
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10 

Про підсумки проведення 
атестації педагогічних 
працівників закладів освіти  

На виконання Закону України «Про освіту», 
Типового положення про атестацію 
педагогічних кадрів 

Червень  

 

11 

Про облік дітей 5-річного віку На виконання законів  України «Про освіту», 
«Про загальну середню освіту», «Про місцеве 
самоврядування в Україні», постанов Кабінету 
Міністрів України від 13.09.2017 №684 

Червень  

 

13 

Про освітні програми, 
навчальні плани та структуру 
2021/2022 н.р закладів 
загальної середньої освіти, 
підпорядкованих  Топорівській 
сільській раді 

На виконання Указу Президента України від 
30.09.2010 №926/2010 «Про заходи щодо 
забезпечення пріоритетного розвитку освіти в 
Україні»,  Закону України «Про освіту»,  
розпорядження КМУ від 14.12.2016 №988-р 
«Про схвалення Концепції реалізації державної 
політики у сфері реформування загальної 
середньої освіти «НУШ» на період до 2029 
року» 

Червень  

 

14 

Про  моніторинг  кадрового 
забезпечення педагогічними 
працівниками закладів освіти, 
підпорядкованих Топорівській 
сільській раді 

На виконання Указу Президента України від 
30.09.2010 №926/2010 «Про заходи щодо   
забезпечення пріоритетного розвитку освіти в 
Україні» 

Вересень 

  

15 

Про охоплення учнів закладів 
загальної середньої освіти 
різними формами навчання 

На виконання Закону України «Про освіту», 
Положення про інституційну форму здобуття 
загальної середньої освіти від 23.04.2019 № 536, 

Положення про особливості організації форм 
здобуття загальної середньої освіти в закладах 
охорони здоров’я від 13.11.2018 № 1232/2067 

 

Вересень 
 

 

16 

Про підсумки оздоровлення та 
відпочинку дітей влітку 2021  
року 

На виконання Закону України «Про 
оздоровлення та відпочинок дітей» Вересень  

 

http://kharkiv.rocks/reestr/368822
http://kharkiv.rocks/reestr/368822
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64866/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63572/
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17 

Про організацію та проведення 
атестації керівних та 
педагогічних працівників 
закладів освіти в 2022 році 

На виконання Закону України «Про освіту», 
Типового положення про атестацію 
педагогічних працівників 

Вересень 

  

18 

Нарада з відповідальними 
працівниками ЗО з питань 
подання статистичної звітності 
до ІТС «ДІСО»  у 2021-2022 

роках 

На виконання законів України «Про освіту», 
«Про державну статистику» 

Вересень  

  

19 

Про організацію та проведення       
І-ІІ етапів  Всеукраїнських 
учнівських олімпіад  з базових 
дисциплін   
 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські 
учнівські олімпіади, конкурси з навчальних 
предметів, та конкурси фахової майстерності, 
затвердженого наказом МОНУ  від 22.09.2011  
№1099 

Жовтень  

 

20 

Про виконання   ЄРП 
комплектування НЗ 
Чернівецької області 
випускниками 9-х класів 
денних шкіл  2020/2021 
навчального року 

На виконання Конституції України, Закону 
України «Про освіту»,  «Про загальну середню 
освіту»,  наказу МОН України   від 19.03.1997 
№74 «Про ЄРП комплектування НЗ щодо 
отримання повної загальної середньої освіти 
випускниками  9- х класів денних шкіл» 

Жовтень 
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Про  розробку  корекційно-

розвиткових  програм 
психологічними  службами 
закладів  освіти 

На виконання  наказу МОНУ  від 08.08.2017 

№1127 «Про затвердження Плану заходів щодо 
розвитку психологічної служби системи освіти 
України на період до 2020 року» 

Листопад  

 

22 

Про стан впровадження 
Концепції Нової української 
школи: ефективність 
функціонування освітнього 
простору та підготовки 
педагогічних  працівників  

На виконання розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р «Про 
схвалення Концепції реалізації державної 
політики у сфері реформування загальної 
середньої освіти «Нова українська школа» на 
період до 2029 року»  

Листопад 
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23 

Про стан організації 
харчування  в закладах освіти, 
підпорядкованих 
Топорівській сільській раді 

На виконання законів України «Про освіту», 
«Про загальну середню освіту»  

Листопад 

 

 

24 

Про  моніторинг проходження 
курсів підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників за 
накопичувальною системою в 
2020 році 

На виконання Постанови КМУ від 21 серпня 
2019 року  № 800 «Деякі питання підвищення 
кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників»  

Грудень  

 

25 

Про вивчення стану організації 
методичної роботи в  закладах 
загальної середньої освіти 

На виконання Указу Президента України від 
30.09.2010 №926/2010  «Про заходи щодо 
забезпечення пріоритетного розвитку освіти в 
Україні» 

Грудень  

 

26 

Про проведення дозвілля 
школярів під час зимових 
канікул 

На виконання  Закону України «Про охорону 
дитинства» 

 

 

Грудень  

 

 

ІІІ. Управління та контроль 

Організаційні заходи: моніторинги, семінари-практикуми, конференції, прес-конференції, брифінги, інші заходи  
ІІІ.1. Моніторинг діяльності окремих питань у галузі освіти  

1 

Моніторинг виконання плану 
заходів, спрямованих на 
запобігання та протидію 
булінгу (цькуванню) в закладах 
освіти  

На виконання Закону України «Про освіту»  Упродовж 
року  

Кирнац Н.Д. 
Працівники 

Гуманітарного 
відділу 

Ілащук О.Г. 
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2 

Координація роботи з питань 
навчання і виховання дітей 
дошкільного та шкільного віку  

На виконання Закону України «Про освіту» Упродовж  
року 

  

3 

Моніторинг виконання плану 
заходів, щодо реалізації 
положень Закону України   
«Про запобігання та протидію 
домашньому насильству» у 

закладах освіти» 

Закони України «Про освіту», «Про охорону 
дитинства», «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству»  

Упродовж 
року  

Кирнац Н.Д. 
Працівники 

Гуманітарного 
відділу 

Ілащук О.Г. 
 

 

4 

Здійснення і організація 
загального контролю за 
охороною здоров’я дітей, 
проведенням оздоровчих 
заходів, створенням безпечних 

умов для освітньої діяльності 
усіх учасників освітнього 
процесу 

На виконання законів України «Про освіту», 
«Про загальну середню освіту», 
 «Про оздоровлення та відпочинок дітей» 

Упродовж  
року 

  

5 

Моніторинг організації 
інклюзивної освіти  в закладах 
освіти, підпорядкованих 

Топорівській сільській раді  

На виконання постанов Кабінету Міністрів 

України від 09.08.2017 № 588 «Про внесення 

змін до Порядку організації інклюзивного 

навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах», від 10.04.2019 №530 «Про 
затвердження Порядку організації діяльності 
інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти», 
від 12.07.2017 № 545 «Про затвердження 
Положення про інклюзивно-ресурсний центр (зі 
змінами та доповненнями) 

ІІ квартал   
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6 

Про  моніторинг  кадрового 
забезпечення педагогічними 
працівниками закладів освіти 

На виконання Указу Президента України від 
30.09.2010 №926/2010   «Про заходи щодо   
забезпечення пріоритетного розвитку освіти      
в Україні» 

ІІІ квартал 

  

7 

Моніторинг стану готовності 
спортивної бази до нового 
2021/2022 н.р. та проходження 
медичного огляду учнями 
закладів освіти 

На виконання законів України «Про освіту», 
«Про  загальну середню  освіту», «Про фізичну 
культуру і спорт», «Про місцеве самоврядування 
в Україні» 

 

 

ІІІ квартал  

 

8 
Моніторинг стану 

травматизму у закладах освіти 

На виконання Закону України «Про освіту» Щокварталу 
 

 

9 

Моніторинг стану формування 
статистичної звітності, що 
подається закладами освіти та 
їх верифікація 

На виконання Закону України «Про освіту» Упродовж 
року 

 

 

 

  

ІІІ. 2. Семінари-практикуми, конференції, інші заходи територіального рівня 

 

  

 

1 

Організація та проведення 
заходів  по відзначенню 207-ї  
річниці з  дня народження  
Тараса Шевченка 

На виконання Указу Президента України від 
30.09.2010  №926/2010 «Про заходи щодо 
забезпечення пріоритетного розвитку освіти  в 
Україні», Постанови КМУ від 18.12.1998 №2017  

 

Березень 

 

 

 

2 Засідання атестаційної комісії 
ІІ рівня   

На виконання Закону України «Про освіту», 
Типового положення про атестацію 
педагогічних працівників 

Квітень  
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3 

Інструктивно-методичні наради  
з педагогічними працівниками 
закладів освіти, 
підпорядкованих Топорівській 
сільській раді,  з проблеми 
«Організація  науково-

методичного супроводу 
освітнього процесу в 2021/22 

навчальному році» 

На виконання Законів України «Про освіту», 
«Про дошкільну освіту», «Про загальну середню 
освіту» 

Серпень  

 

4 

Участь в обласних семінарах - 
практикумах, в засіданнях 

методичних студій тощо 

 

На виконання законів України «Про освіту», 
«Про загальну середню освіту», розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №988-

р «Про схвалення Концепції реалізації державної 
політики у сфері реформування загальної 
середньої освіти «Нова українська школа» на 
період до 2029 року» 

Жовтень  

 

5 

Організаційне забезпечення і 
участь в заходах щодо 
відзначення знаменних дат, 
державних свят, інших 
молодіжних заходах 

Згідно календарного плану на 2020 рік 

Упродовж 

року 

 

Працівники  
відділу 

 

 

ІІІ.3. Культурно-масові заходи 

 

1 

Територіальна Гімназіада 
серед учнів закладів загальної 
середньої освіти  

На виконання розпорядження обласної 
державної адміністрації від 29.05.2002 № 318-р 
«Про обласну програму спартакіади школярів» 

Лютий- 

травень   

 

2 

Заходи по відзначенню  Дня 
рідної мови 

На виконання Указу Президента України  
від 30.09.2010  №926/2010 «Про  заходи щодо 
забезпечення пріоритетного розвитку освіти   
в  Україні» 

Березень  
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3 

Міжнародна гра «Соняшник» - 
2020 для учнів 1-11 класів 
закладів загальної середньої 
освіти  

На виконання наказу МОНУ від 12.10.2012 
№ 1101 «Про затвердження положення про 
Всеукраїнську українознавчу гру «Соняшник», 
листа МОНУ від 08.04.13 № 1/9-262 «Про 
перелік творчих конкурсів та інтелектуальних 
змагань» 

Березень, 
грудень 

 

 

 

4 

Територіальний  фестиваль - 
конкурс   «Розквітай, писанко!» 

На виконання рішення 12-ї сесії обласної ради 
VII скликання від 24.03.2017 №9-12/17 

Березень  
 

5 

Фестиваль-конкурс читців- 

гумористів «Буковинські 
пересмішники»  

На виконання законів України «Про освіту», 
«Про позашкільну освіту» та Комплексної 
програми розвитку освітньої галузі в 
Чернівецькій області  на  2018-2022 роки 

 

 

Квітень 

  

6 

Виставка-конкурс «Галерея 

 мистецтв» (номінація 

«Декоративно-ужиткове 
мистецтво»)  

На виконання законів України «Про освіту», 
«Про позашкільну освіту» та Комплексної 
програми розвитку освітньої галузі в 
Чернівецькій області на 2018-2022 роки 

 

Квітень 

  

7 

Спортивне свято, присвячене  
пам’яті  загиблих земляків 

«Вони боролись, щоб жила 
Україна…» 

На виконання Указу Президента України від 
13.10.2015 №580 «Про Стратегію нац.-
патріотичного виховання дітей та молоді на 
2016-2020 роки та Комплексної програми 
виховання особистості в системі освіти 
Чернівецької області  на 2017-2021 роки 

Квітень- 

травень 

  

8 

Конкурс,  присвячений 
Міжнародному  Дню матері 
«Міс Топорівської  ОТГ -2021» 

Згідно календарного плану роботи на 2021 рік  
Травень 

 

 

 

9 

Територіальний фестиваль- 

конкурс  «Буковинські  
намистинки  –  2021» 

На виконання Закону України «Про дошкільну 
освіту», листа МОН України від 02.09.2016 
№1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного 
виховання дітей у закладах дошкільної освіти» 

 

 Травень- 

  червень 
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10 

Свято творчої обдарованості  
«Я – майбутнє твоє, Україно!»  

На виконання Комплексної програми виховання 
особистості в системі освіти Чернівецької 
області  на 2017-2021 роки 

 

Червень 

 
 

 

11 

Спортивні змагання серед 
дітей дошкільного віку 
«Гармонія руху» 

На виконання Закону України «Про дошкільну 
освіту» Червень  

 

12 

Організація змістовного 

дозвілля, відпочинку, 
оздоровлення дітей та  
учнівської молоді  
Топорівської ОТГ влітку  
2020 року  

На виконання Законів України «Про 
оздоровлення та відпочинок дітей», «Про 
позашкільну освіту», Комплексної програми 
оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької 
області на 2016-2020 роки, затвердженої 
рішенням ІV сесії обласної ради VІІ скликання 
від 15.03.2016 №22-4/16  

 

 

 

 

Червень-

серпень 

 

 

13 Відзначення Дня знань Згідно календарного плану на 2021 рік   Вересень    

14 
Відзначення Дня Захисника 
Вітчизни 

Згідно календарного плану на 2021 рік 

Жовтень 

  

15 

Територіальний  конкурс 

 дитячої творчості 
«Буковинська  зіронька» 

На виконання Закону України «Про 
позашкільну освіту» 

 

Жовтень   

 

16 

Міжнародна гра «Sunflower – 

2020» для учнів 1–11 класів  
На виконання листа Міністерства освіти і науки  
України від 06.06.2016 № 1/9-286 «Про 
проведення  Міжнародної  гри  «Sunflower» 

 

Жовтень  

 

17 

Урочистості з нагоди Дня 
працівників освіти 

На виконання Закону України  «Про освіту», 
рішення 14-ї сесії обласної ради VІ скликання від 
14.03.2013 № 4-14/13 «Про затвердження 
Регіональної обласної програми «Вчитель» на 
2013-2022 роки» та згідно календарного плану на 
2021 рік 

 

 

Жовтень Працівники 
відділу 
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18 

Організація та проведення   І-ІІ 
етапів Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових 
дисциплін  

На виконання Умов проведення І-ІІІ етапів 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
навчальних предметів, затверджених наказом 
ДОН ОДА від 22.11.2016 №494, зареєстрованого 
в Головному територіальному управлінні 
юстиції в Чернівецькій області 25.11.2016 за 
№ 26/2468 

 

жовтень-

грудень 

 

 

19 

Виставка-конкурс «Галерея 

 мистецтв» (номінація 

 «Образотворче мистецтво»)  

На виконання законів України «Про освіту», 
«Про позашкільну освіту» та Комплексної 
програми розвитку освітньої галузі  
в Чернівецькій області   на 2018-2022 роки 

Жовтень-

листопад 
 

 

20 

ХІ Міжнародний мовно-

літерат. конкурс учнівської та 

студентської молоді імені  
Тараса Шевченка  

На виконання Указу Президента України від 
30.09.2010 № 926/2010 «Про заходи щодо 
забезпечення пріоритетного розвитку освіти в 
Україні» 

Листопад- 

грудень 

  

21 

Новорічно-різдвяна виставка 

«Новорічна композиція» 

(територіальний та обл. етапи) 

На виконання Закону України «Про позашкільну 
освіту» та Регіональної концепції екологічної 
освіти Чернівецької області, відповідно до 
проекту плану всеукраїнських масових заходів з 
дітьми та учнівською молоддю за основними 
напрямами  позашкільної  освіти  МОНУ 

 

 

 

Грудень  

 

22 

ХХІ Міжнародний конкурс з 

української мови імені  
Петра  Яцика  

Відповідно до Положення про Міжнародний 
конкурс з української мови імені Петра Яцика, 
затвердженого наказом МОНУ  від 13.03.2008 
№168 

Грудень 

 

 

23 

Спортивно-родинне  свято  
«Тато, мама, я – спортивна 
сім'я»  

На виконання Указу Президента України від 
13.10.2015 №580 «Про Стратегію нац.-
патріотичного виховання дітей та молоді на 
2016-2022 роки»  

Грудень 
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24 

Організація і проведення 
заходів до Дня толерантного 
ставлення до Віл-інфікованих 

Згідно календарного плану на 2021 рік 
Листопад- 

  грудень 
 

 

25 

Участь в організації   та 
проведенні заходів до Дня св. 
Миколая, Новорічних  свят 

Згідно календарного плану на 2020 рік  

Грудень 
 

 

26 

Організація та  проведення 
заходів у рамках 
Всеукраїнського  тижня права 

На виконання Указу Президента України від 
08.12.2008  №1149 «Про Всеукраїнський 
тиждень права» 

Грудень  

 

27 

Організація та проведення 
шкільних спортивних змагань 
для дітей та учнівської молоді 

Згідно календарного плану на 2021 рік 
Упродовж 

року 
 

 

 

 

  

ІІІ. 4. Розпорядження сільського голови Топорівської  сільської  ради 

 

1 Про   ЄРП (перспективний)  
комплектування навчальних закладів  
Чернівецької області  випускниками  
2020/2021 н.р. ЗЗСО, підпорядкованих 
Топорівській сільській раді  

На виконання Конституції України, 
законів України «Про освіту» ,  «Про 
загальну середню освіту»,  наказу  
МОНУ   від 19.03.1997  №74 «Про ЄРП 
комплектування навчальних закладів  
щодо отримання повної загальної 
середньої освіти випускниками 9-х 
класів денних шкіл» 

 

Лютий 

  

2 Про оздоровлення та відпочинок  дітей  
влітку 2021 року 

На виконання  Закону України «Про 
оздоровлення та відпочинок дітей» 

 

Травень  
  

 
3 

Про підготовку закладів освіти до 
нового 2021/20222 навчального року 
та осінньо-зимового періоду 

На виконання Закону України «Про 
загальну середню освіту» 

 

Травень 
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4 

Про  організацію  обліку  дітей  
дошкільного,  шкільного віку  та учнів 
на території  Топорівської ОТГ 

На виконання Постанови Кабінету 
Міністрів України від 13.09.2017 №684 
«Про затвердження обліку  дітей  
дошкільного,  шкільного віку  та учнів» 

 

Серпень 

  

5 Про затвердження мережі класів у 
закладах освіти, підпорядкованих  
Топорівській сільській  раді 

На виконання Закону України  
«Про освіту» 

 

Серпень 

  

 

ІV.  Організаційні накази гуманітарного відділу - відділу освіти, культури, молоді та спорту  

Топорівської сільської ради 

 

1 

Про посилення контролю та безпеки 
організації харчування у закладах 
освіти, підпорядкованих Топорівській 
сільській раді 

На виконання законів України «Про 
освіту», «Про загальну середню освіту» 

 

Лютий 

  

2 

Про  здійснення моніторингу  
формування математичної 
компетентності учнів початкової ланки  
в рамках  реалізації Концепції  
«Нової української  школи» 

 

 

 

На виконання розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 14.12.2016 № 988-

р «Про схвалення Концепції реалізації 
державної політики у сфері 
реформування загальної середньої 
освіти «Нова українська школа» на 
період до 2029 року» 

Лютий-

березень 

  

3 

Про проведення конкурсу  «Хвилююче 
слово Пророка»  на відзначення 207-ї 
річниці з дня народження 
Т.Г.Шевченка 

На виконання Указу Президента України 
від 30.09.2010 №926/2010 «Про заходи 
щодо забезпечення пріоритетного 
розвитку освіти  в Україні» 

 

 

Лютий 
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4 

Про порядок закінчення 2020/2021 н.р. 
та проведення державної підсумкової 
атестації учнів у закладах загальної 
середньої освіти, підпорядкованих 
Топорівській сільській раді  

На виконання Закону України «Про 
освіту», Положення про державну 
підсумкову атестацію учнів (вихованців) 
у системі загальної середньої освіти, 
затвердженого наказом МОНУ від 
30.10.2014 № 15479 

 

 

Березень 

  

5 

Про роботу з обдарованими та  
здібними учнями в закладах загальної 
середньої  освіти, підпорядкованих 
Топорівській сільській раді 

На виконання Указу Президента 
України від 30.09.2010 №926/2010 
«Про заходи щодо забезпечення 
пріоритетного розвитку освіти в 
Україні», відповідно до Положення про 
Всеукраїнські учнівські олімпіади, 
олімпіади зі спеціальних дисциплін та 
конкурси фахової майстерності, 
затвердженого наказом МОНУ  від 
22.09.2011  №1099 

 

Березень   

6 

Про здійснення моніторингу  
організації інклюзивної освіти  в 

закладах освіти, підпорядкованих 

Топорівській сільській раді 

Відповідно до постанов КМУ від 

09.08.2017 № 588 «Про внесення змін до 

Порядку організації інклюзивного 

навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах», від 10.04.2019 № 530 «Про 
затвердження Порядку організації 
діяльності інклюзивних груп у закладах 
дошкільної освіти» 

Березень   
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7 

Про ЄРП (перспективний) 
комплектування навчальних закладів  
Чернівецької області випускниками 

2020/2021 н.р. закладів загальної 
середньої освіти, підпорядкованих 

Топорівській сільській раді 

На виконання Конституції України, 
законів України «Про освіту» ,  «Про 
загальну середню освіту»,  наказу 
Міністерства освіти і науки України    від 
19.03.1997  №74 «Про ЄРП 
комплектування НЗ щодо отримання 
повної загальної середньої освіти 
випускниками 9- х класів денних шкіл» 

 

 

Березень 

  

8 

Про проведення територіальної 
виставки-конкурсу «Галерея мистецтв» 

(номінація«Декоративно-ужиткове 

мистецтво») 

На виконання законів України «Про 
освіту», «Про позашкільну освіту» та 
Комплексної програми розвитку 
освітньої галузі в Чернівецькій області 
на 2018-2022 роки 

 

 

Березень 

  

9 

Про проведення територіального 

фестивалю-конкурсу «Розквітай, 
писанко!» серед закладів загальної 
середньої освіти, підпорядкованих 

Топорівській сільській раді 

На виконання Комплексної програми 
підвищення якості національно-

патріотичного виховання дітей та молоді 
Чернівецької області на  2017-2021 роки, 
затвердженої рішенням 12-ї сесії 
обласної ради VII скликання  
від 24.03.2017  № 9-12/17 

Березень 

  

10 
Про запобігання дитячому травматизму 

під час весняних канікул 

На виконання Закону України  
«Про освіту» 

Березень   

11 

Про проведення територіального 

фестивалю-конкурсу «Буковинські 
пересмішники» 

На виконання Комплексної програми 
підвищення якості національно-

патріотичного виховання дітей та молоді 
Чернівецької області на  2017-2021 роки, 
затвердженої рішенням 12-ї сесії 
обласної ради VII скликання від 
24.03.2017  №9-12/17 

 

 

Березень 
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12 

Про  здійснення моніторингу щодо 
визначення  ролі  бібліотек (шкільних, 
сільських)  у формуванні 
інформаційного простору для всіх 
учасників освітнього процесу та 
громадськості: реалії та перспективи 

 

На виконання законів України «Про 
освіту», «Про загальну середню освіту», 
розпорядження КМУ від 14.12.2016 
№ 988-р «Про схвалення Концепції 
реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої 
освіти «Нова українська школа» на 
період  до  2029 року» 

Квітень   

13 

Про здійснення моніторингу стану 
військово-патріотичного виховання 
учнівської молоді в умовах сьогодення 

На виконання Комплексної програми 
підвищення якості національно-

патріотичного виховання  дітей та 
молоді Чернівецької області на 2017-

2021 роки, затвердженої  рішенням 12-ї 
сесії VII скликання Чернівецької 
обласної ради від 24.03.2017 №9-12/17  

Квітень   

14 

Про організацію та  проведення 
спортивного свята, присвяченого  
пам’яті загиблих   земляків «Вони 
боролись, щоб жила Україна…» 

На виконання Комплексної програми 
підвищення якості національно-

патріотичного виховання дітей та молоді 
Чернівецької області на  2017-2021 роки, 
затвердженої рішенням 12-ї сесії 
обласної ради VII скликання від 
24.03.2017  №9-12/17 

 

Квітень 

  

15 

Про затвердження заходів щодо 
організації змістовного дозвілля, 
відпочинку та оздоровлення дітей 
влітку 2021 року 

На виконання Закону України «Про 
оздоровлення та відпочинок» 

 

Квітень 

  

16 

Про  підготовку закладів освіти  до 
нового 2021/2022 навчального року  та 
осінньо-зимового  періоду 

 

На виконання законів України «Про 
освіту», «Про загальну середню освіту» 

Травень   
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17 

Про проведення конкурсу «Міс  
Топорівської  ОТГ-2021»  

На виконання Комплексної програми 
підвищення якості національно-

патріотичного виховання дітей та 
молоді Чернівецької області на  2017-

2021 роки, затвердженої рішенням 12-ї 
сесії обласної ради VII скликання  
від 24.03.2017  №9-12/17 

Травень  

 

18 

Про організацію оздоровчої кампанії  
влітку 2021 року 

На виконання  Закону України «Про 
оздоровлення та відпочинок дітей» 

 

Травень 

  

19 

Про проведення територіальної 
Гімназіади серед учнів  ЗЗСО в 
2021/2022 навчальному  році 

На виконання розпорядження обласної 
державної адміністрації від 29.05.2002 
№318-р «Про обласну програму 
спартакіади школярів» 

Травень - 
вересень 

  

 20 

Про проведення територіального 
фестивалю-конкурсу «Буковинські  
намистинки  –  2021» 

На виконання Закону України «Про 
дошкільну освіту», листа МОН 
України від 02.09.2016 №1/9-454 

«Щодо організації роботи з музичного 
виховання дітей у дошкільних 
навчальних  закладах» 

 

 

 

Травень  

 

21 

Про організацію та проведення 
серпневої розширеної колегії  
гуманітарного відділу – відділу освіти, 
культури, молоді та спорту  

На виконання законів України «Про 
освіту», «Про загальну середню 
освіту», «Про дошкільну освіту» 

 

Червень 
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22 

Про організацію виховної роботи в 
закладах освіти в 2021/2022 н.р. 

На виконання Закону України «Про 
освіту», указів Президента України від 
25.06.2013 № 344/2013 «Про 
національну стратегію розвитку освіти в 
Україні на період до 2021 року», від 
18.05.2019 № 286/2019 «Про стратегію 
національно-патріотичного виховання», 
наказів МОНУ від 31.10.2011 № 1243 

«Про Основні орієнтири виховання 

учнів 1-11 класів ЗНЗ України» 

Серпень 

 

 

23 

Про організацію харчування дітей у 
закладах дошкільної, загальної 
середньої освіти, підпорядкованих 
Топорівській сільській раді 

На виконання Закону України  
«Про освіту» 

Серпень   

24 

Про невідкладні заходи щодо 
запобігання спалахам гострих  
Кишкових інфекцій та харчових 

отруєнь серед дітей у закладах освіти, 
підпорядкованих Топорівській  
сільській раді 

На  виконання Закону України  
«Про освіту»  

Серпень   

25 

Про організацію та проведення Дня 
працівника освіти 

На виконання Закону України  «Про 
освіту», Регіональної обласної програми 
«Вчитель» на 2013-2022 роки, 
затвердженої рішенням ХІV сесії 
обласної ради VІ скликання від 
14.03.2013  

№4

 

Вересень  
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26 

Про організацію методичної роботи з 
педагогічними кадрами закладів 
освіти, підпорядкованих Топорівській 
сільській раді  

На виконання Указу Президента 
України від 30.09.2010  №926/2010 
«Про заходи щодо забезпечення 
пріоритетного розвитку освіти  в 
Україні» 

 

Вересень 

  

27 
Про створення атестаційної комісії  
ІІ рівня  

На виконання Типового положення про 
атестацію педагогічних працівників 

Вересень   

28 

Про проведення територіального 
фестивалю-конкурсу  «Буковинська  
зіронька» 

На виконання Закону України  
«Про позашкільну освіту» 

 

Вересень  

 

30 

Про проведення територіальної 
виставки-конкурсу «Галерея мистецтв» 
(номінація «Образотворче мистецтво») 

На виконання Закону України «Про 
освіту» та Комплексної програми 
розвитку освітньої галузі в Чернівецькій 
області  на 2018-2022 роки 

 

 

Вересень  

 

31 

Про проведення І-ІІ етапів 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
навчальних предметів у 2021/2022 н.р. 
серед учнів закладів загальної 
середньої освіти 

На виконання Умов проведення І-ІІІ 
етапів Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з навчальних предметів, 
затверджених наказом ДОН ОДА від 
22.11.2016 № 494 

 

Вересень 

 

 

32 

Про проведення І-ІІ етапів                                     
ХХІ Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика 

Відповідно до Положення про 
Міжнародний конкурс з української 
мови імені Петра Яцика, затвердженого 
наказом МОНУ від 13.03.2008 № 168, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції 
України 15.07.2008 за № 643/15334 

 

Жовтень 

  



38 

 

33 

Про проведення І-ІІ етапів ХІ 
Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської молоді імені 
Тараса Шевченка 

На виконання Указу Президента України 
від 30.09.2010 №926/2010  

«Про заходи щодо забезпечення 
пріоритетного розвитку  освіти  в 

Україні» 

 

Жовтень 

  

34 

Про відзначення у закладах освіти  Дня 
Захисника України 

На виконання Указу Президента 
України від 14.10.2014 №806/2014 

    Жовтень 
 

 

35 

Про здійснення моніторингу стану 
виконання плану заходів «Дітям 
Буковини – здорове харчування на 
2020-2022 роки» 

На виконання розпорядження обласної 
державної адміністрації від 21.11.2019 
№ 1128-р «Про затвердження 
регіонального плану заходів  
«Дітям Буковини – здорове харчування 
на 2020-2022 роки» 

Жовтень   

36 

Про здійснення моніторингу стану 

виконання плану заходів у 2020/2021н.р. 
в закладах освіти, підпорядкованих 

Топорівській сільській раді, 
приурочених  Року  математики 

Указ президента України від 30.01.2020  
№31/2020 «Про оголошення 2020/2021 н.р. 
Роком математичної освіти в Україні», 
Розпорядженням КМУ від 25.06.20  №630-р 

«Про затвердження плану заходів щодо 
проведення Року мате мат. освіти в Україні 
у 2020/21 н.р»;  наказ ДОН ОДА від 
17.04.2020  №150 «Про затвердження 
регіонального плану заходів із проведення 
у 2020/21 н.р. у ЗО області  Року математ.» 

Листопад   

37 

Про проведення спортивно-родинного 

свята «Тато, мама, я – спортивна сім’я» 

На виконання Указу Президента 
України від13.10.2015 №580/2015 «Про 
Стратегію національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді на 2016-2020 

роки» 

 

 

Листопад 
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38 

Про заходи безпеки під час  
проведення новорічних і  
Різдвяних свят 

На виконання Закону України «Про 
освіту», Положення про організацію 
роботи з охорони праці учасників 
навчально-виховного процесу в 
установах, затвердженого наказом МОН 
України від 01.08.2001 № 563 

 

 

Грудень 

  

 

ІІІ.6. Виробничі накази гуманітарного відділу - відділу освіти, культури, молоді та спорту  
Топорівської сільської ради 

 1 Про  підсумки проведення конкурсу  
«Хвилююче слово Пророка»  на 
відзначення 207-ї річниці з дня 
народження Т.Г.Шевченка  

На виконання Указу Президента 
України від 30.09.2010 №926/2010 «Про 
заходи щодо забезпечення 
пріоритетного розвитку освіти   в  
Україні» 

 

Березень 

  

2 Про підсумки проведення І етапу 

фестивалю-конкурсу «Розквітай, 
писанко!» серед закладів загальної 
середньої освіти, підпорядкованих 

Топорівській  сільській раді 

На виконання Комплексної програми 
підвищення якості національно- 

патріотичного виховання дітей та молоді 
Чернівецької області на 2017-2021 роки, 
затвердженої рішенням 12-ї сесії 
обласної ради VII скликання  
від 24.03.2017№ 9-12/17 

Квітень  

 

3 Про підсумки проведення 
територіального фестивалю-конкурсу 
«Буковинські  пересмішники» 

На виконання Комплексної програми 
підвищення якості нац.-патріотичного 
виховання дітей та молоді Чернівецької 
області на  2017-2021 роки, затверджен. 
рішенням 12-ї сесії обласної ради VII 
скликання від 24.03.2017  № 9-12/17 

 

 

Квітень  
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 4 Про підсумки територіальної виставки-

конкурсу «Галерея мистецтв» 
(номінація «Декоративно-ужиткове 
мистецтво») 

На виконання законів України «Про 
освіту», «Про позашкільну освіту» та 
Комплексної програми розвитку 
освітньої галузі в Чернівецькій області 
на 2018-2022 роки 

Травень   

    5 Про підсумки оздоровчої кампанії  
влітку 2021 року 

На виконання  Закону України «Про 
оздоровлення та відпочинок дітей» 

Вересень    

6 Про виконання єдиного регіонального 
плану  комплектування навчальних 
закладів Чернівецької області 
випускниками 2020/2021 н.р. 

На виконання Конституції України, 
Законів України «Про освіту» ,  «Про 
загальну середню освіту»,  наказу МОНУ   
від 19.03.1997  №74 «Про ЄРП 
комплектування навчальних закладів 
щодо отримання повної загальної 
середньої освіти випускниками 9-х 
класів денних шкіл» 

Жовтень   

7 Про підсумки територіального 
конкурсу дитячої творчості 
«Буковинська зіронька» 

На виконання законів України «Про 
освіту», «Про позашкільну освіту» та 
Комплексної програми розвитку 
освітньої галузі в Чернівецькій області 
на 2018-2022 роки 

Листопад   

 8 Про підсумки територіальної виставки-

конкурсу «Галерея  мистецтв»  
(номінація «Образотворче мистецтво») 

На виконання законів України«Про 
освіту», «Про позашкільну освіту» та 
Комплексної програми розвитку 
освітньої галузі в Чернівецькій області 
на 2018-2022 роки 

Листопад   
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9 

Про підсумки проведення І-ІІ етапів 
ХХІ Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика 

Відповідно до Положення про 
Міжнародний конкурс з української 
мови імені Петра Яцика, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки 
України від 13.03.2008 № 168, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції 
України 15.07.2008 за № 643/15334 

 

 

  Грудень 

  

10 Про підсумки проведення І-ІІ етапів ХІ 
Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської 
молоді  імені Тараса Шевченка 

На виконання Указу Президента України 
від 30.09.2010 № 926/2010 «Про заходи 
щодо забезпечення пріоритетного 
розвитку освіти в Україні» 

 

  Грудень 

  

 

 

11 

Про підсумки проведення І-ІІ етапів 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
навчальних  предметів у 2020/2021 н.р. 

Відповідно до Положення про 
Всеукраїнські учнівські олімпіади, 
конкурси з навчальних предметів, та 
конкурси фахової майстерності, 
затвердженого наказом МОНУ  
від 22.09.2011 №1099 

Грудень 
  

IV. Контроль за виконанням Законів України,  Указів і розпоряджень Президента України,  Постанов КМУ, 

розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, голови Топорівської  сільської ради 

№ 

п/п 

 

Перелік документів 

Термін 
інформув. 

про хід 

виконання 

Відповідальні 
за виконання 

 

 

1 

Наказ Міністерства освіти  і  науки  України від16.06.2015 року №641 «Про 
затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді», 
Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і 
учнівської молоді 

 

Упродовж 
року 
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2 Наказ  Департаменту освіти і науки, молоді та спорту  облдержадміністрації  
від 30.09.2013 №890 «Про затвердження  плану заходів з реалізації Національної 
стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» 

Щокварталу, 
до 05 числа 

упродовж 
року 

 

  

 3 Розпорядження обласної державної адміністрації від 21.10.2019 №993  
«Про забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році» 

ІV квартал   

 4 Указ Президента України від 29.06.1995 №489 «Про Всеукраїнський конкурс  
«Учитель року» 

ІV квартал   

 5 Розпорядження Топорівської сільської ради «Про підготовку закладів освіти, 
підпорядкованих  Топорівській сільській раді,  до нового 2021/2022 навчального 
року  та опалювального сезону» 

Упродовж 
року 

  

 6 Указ Президента України від 30.09.2010 №926/2010 «Про заходи щодо 
забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» 

Упродовж 
року 

 

 

 

  7 Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі змінами) 
  

Упродовж 
року 

  

8 Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ (зі змінами) Упродовж 
року 

  

9 Указ Президента України від 25.06.2013 № 344/2013 «Про Національну Стратегію 
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» 

Упродовж 
року 

  

10 Указ Президента України від 01.02.2012 №45 щодо забезпечення реалізації 
положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки 

Упродовж  
року 

  

11 Розпорядження ОДА від 07.06.2010 №341-Р «Про проведення аналізу закупівель  
за державні кошти» 

До 10 числа  
(щомісячно) 
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12 Розпорядження ОДА від 18.06.2010 №104-Г-р «Щодо забезпечення державного 
нагляду за використанням бюджетних коштів» 

 

 

  

До 20 числа 
місяця, 

наступного 
за звітний 

період 
(щоквартально) 

  

13 Указ Президента України від 30.09.2019 №722/2019 «Про цілі сталого розвитку 
України на період до 2030 року» 

Упродовж 
року 

  

14 Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 №88 «Про затвердження 
порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» (зі 
змінами) 

Щокварталу   

15 Розпорядження КМУ від 21.08.2019 №691-р «Про затвердження плану заходів 
щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних 
принципів і норм реалізації соціальної-економічної політики і трудових відносин 
на 2019 2021 роки»

Щопівроку   

16 Розпорядження обласної державної адміністрації від 16.10.2003 № 601-р «Про 
іменні стипендії обласної державної адміністрації» 

ІІІ квартал   

17 Розпорядження обласної державної адміністрації від 05.05.2010 № 249-р «Про 
Координаційну раду з питань інноваційного розвитку Чернівецької області» 

ІІІ квартал   

18 Розпорядження обласної державної адміністрації від 18.06.2010 №104-р «Щодо 
забезпечення державного нагляду за використанням бюджетних коштів» 

Щокварталу   

19 Розпорядження обласної державної адміністрації від 25.05.2019 №317-р «Про 
затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого 
середовища для осіб з інвалідністю на 2017-2021 роки в Чернівецькій області» 

Щокварталу   

20 Розпорядження обласної державної адміністрації від 21.11.2019 №1128-р «Про 
затвердження регіонального плану заходів «Дітям Буковини – здорове харчування 
на 2020-2022 роки» 

Упродовж 
року 
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21 Розпорядження обласної державної адміністрації від 22.01.2018 № 47-р «Про 
проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації в області державної 
регіональної політики соціально-економічного розвитку» 

 

Упродовж 
року 

 

 

  

V. Навчання спеціалістів структурних підрозділів закладів освіти, 
                          підпорядкованих Топорівській сільській раді, надання практичної та методичної допомоги  

 

 

  1 

Відрядження керівних, педагогічних кадрів закладів 
освіти, підпорядкованих Топорівській сільській раді, на 
курси підвищення кваліфікації 
 

На виконання Постанови КМУ від 
21 серпня 2019 року  № 800 «Деякі 
питання підвищення кваліфікації 
педагогічних і науково-

педагогічних працівників»  

 

Упродовж 
року 

 

 

 2 

Надання практичної допомоги щодо викладання 
навчальних предметів та організації  освітнього процесу  
в закладах загальної середньої освіти 

На виконання Указу Президента 
України від 30.09.2010 №926/2010 
«Про заходи щодо забезпечення 
пріоритетного розвитку освіти в 
Україні», законів  України «Про 
освіту»,   «Про загальну середню 
освіту» 

Упродовж 
року 

 

      3 Надання практичної допомоги керівникам закладів  
дошкільної освіти щодо керівництва  освітнім  процесом 

На виконання Указу Президента 
України від 30.09.2010 №926/2010 
«Про заходи щодо забезпечення 
пріоритетного розвитку освіти в 
Україні», законів  України «Про 
освіту»,   «Про дошкільну освіту» 

Упродовж 
року 

 

 


