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Відповідальні
виконавці

Примі
тка

І. Питання, які розглядатимуться на засіданнях колегії
Хмельницької облдержадміністрації, Хмельницької обласної ради

Про хід виконання обласної 
програми розвитку 
краєзнавства в 
Хмельницькій області на 
період до 2020 року

З метою виконання 
програми

І квартал Харчук А.М.
Фіярська С.І.

Про звіт про виконання 
«Програми розвитку освіти 
Хмельницької області на 
2016-2020 роки» за 2019 рік

З метою виконання 
програми

І квартал Фасоля О.І.

ІІ. Питання, які розглядатимуться на засіданнях колегії
Департаменту освіти і науки  Хмельницької ОДА

Про діяльність 
Департаменту освіти і 
науки 
облдержадміністрації, 
місцевих органів 
управління у сфері освіти з 
реалізації державної 
освітньої політики у 2019 
році.

З метою аналізу стану 
розвитку галузі освіта у 
2019 році 

лютий Дупляк Т.В.
Начальники 
відділів

Про виконання рішення  № 
2 колегії від 07.02.2019 
"Про стан забезпечення 
рівного доступу до освіти 
дітям з особливими 
освітніми потребами"

З метою аналізу виконання 
рішення 

лютий Марисюк А.А.
Гончарук В.М.

ІІІ. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
(участь в заходах по районах)

ІV. Питання для вивчення з наступним інформуванням по них в оперативному порядку
облдержадміністрацію (звіти, інформації тощо)

Підготувати звіт про роботу
із зверненнями громадян

На виконання 
розпорядження голови 
облдержадміністрації

щоквартал
ьно

Блажкова Н.В.

Підготувати звіт про  
виконання плану роботи 
обласної державної 
адміністрації

На виконання 
розпорядження голови 
облдержадміністрації

щомісячно Блажкова Н.В.

Підготувати інформацію 
про заходи, які заплановано 
на наступний місяць

На виконання листа 
оргвідділу 
облдержадміністрації

щомісячно Блажкова Н.В.

Підготувати інформацію 
про реєстр публічної 
інформації

На виконання листа 
облдержадміністрації

щомісячно Блажкова Н.В.

Підготувати та надати 
пропозиції до плану роботи 
обласної державної 
адміністрації

На виконання листа 
облдержадміністрації

щоквартал
ьно

Блажкова Н.В.

Про стан використання у 
2020 році субвенції з 

З метою здійснення аналізу 
своєчасного педагогічного, 

щомісячно
щоквартал

Дупляк Т.В.
Марисюк А.А.



державного бюджету 
місцевим бюджетам:
 на надання державної 
підтримки особам з 
особливими освітніми 
потребами;
на Нову українську школу;
на зміцнення матеріально-
технічної бази 

методичного та технічного 
забезпечення діяльності 
закладів загальної 
середньої освіти зі 
спеціальними та  
інклюзивними класами, 
інклюзивно-ресурсних 
центрів.

ьно Начальники 
відділів

Підготувати звіт про 
наявність вакантних посад 
державних службовців

На виконання листа 
облдержадміністрації від 
11.07.2013 № 68/11-10-
3773/2013

щомісячно 
до 25 числа

Хрищанович 
Д.В.

Підготувати звіт про 
здійснення моніторингу 
працевлаштування та 
перебування на державній 
службі магістрів з галузі 
знань «Державне 
управління»

Наказ Нацдержслужби 
24.01.2014  №10

щоквартал
ьно

Хрищанович 
Д.В.

Підготувати звіт щодо 
дисциплінарних 
проваджень та притягнення 
до дисциплінарної 
відповідальності державних
службовців

На виконання Закону країни
«Про державну службу»

щоквартал
ьно

Хрищанович 
Д.В.

V. Питання для вивчення з наступним інформуванням по них в оперативному порядку
Міністерство освіти і науки України, структурних підрозділів облдержадміністрації (звіти,

інформації тощо)
Підготувати інформацію про 
виконання Програми 
зайнятості населення 
Хмельницької області 

На виконання листа 
обласної державної 
адміністрації

щокварта
льно

Фіярська С.І.

Підготувати в межах 
компетенції  інформацію про 
виконання Державної 
соціальної програми 
«Національний план дій 
щодо реалізації Конвенції 
ООН про права дитини» на 
період до 2021 року

На виконання постанови 
Кабінету Міністрів 
України  від 30.05.2018      
№ 453    

щокварта
льно

Поліщук О.В.

Підготувати інформацію про 
виконання програми 
соціально-економічного 
розвитку області 

На виконання листа 
обласної державної 
адміністрації

щокварта
льно

Зінчук О.О.

Підготувати інформацію про 
кількість вихованців та учнів,
зареєстрованих як 
внутрішньо переміщені 
особи

Лист Міністерства освіти і
науки України

щокварта
льно

Маївко Н.В.

Підготувати інформацію про 
стан  виконання Указу 
Президента від 20.03.2008 
року № 244 «Про додаткові 
заходи щодо підвищення 
якості освіти в Україні»

Лист Міністерства освіти і
науки України

щокварта
льно

Рябчук О.В. 



Підготувати інформацію про 
стан  виконання дорожньої 
карти імплементації статті 7 
Закону України «Про освіту» 

Наказ Міністерства освіти
і науки України від 
27.03.2019 № 399

щокварта
льно

Рябчук О.В. 

Підготувати інформацію 
щодо створення опорних 
закладів освіти в області

На виконання листа 
Міністерства освіти і 
науки України від 
07.02.2017 №1/10-303

щокварта
льно

Карвацький Д.В.

Створення 
Старокостянтинівського 
аграрно-промислового ліцею 
з відокремленим 
структурним підрозділом у 
с.Новоселиця 
Старокостянтинівського 
району шляхом приєднання 
Новоселицького 
професійного аграрного 
ліцею до 
Старокостянтинівського 
професійного ліцею із 
зміною назви

З метою проведення 
модернізації мережі 
закладів професійної 
(професійно-технічної) 
освіти шляхом їх 
реорганізації 

лютий Харчук А.М.
Фіярська С.І.
Зінчук О.О.
Поліщук О.В.

Підготувати інформацію про 
виконання плану заходів з 
реалізації Концепції 
державної міграційної 
політики

На виконання 
розпорядження Кабінету 
Міністрів України  від 
12.10.2011р. №1058-р.

лютий Карвацький Д.В.

Підготувати інформацію про 
виконання Національного 
плану заходів щодо 
неінфекційних захворювань 
для досягнення глобальних 
цілей сталого розвитку

На виконання 
розпорядження Кабінету 
Міністрів України  від 
26.07.2018р. №530-р.

лютий Карвацький Д.В.

Підготувати інформацію про 
охоплення дітей закладами 
дошкільної освіти у сільській
та міській місцевості

На виконання Державної 
стратегії регіонального 
розвитку  на період до 
2020 року, затвердженої  
постановою Кабінету 
Міністрів України від 6 
серпня 2014 року № 385

лютий Гаркавенко Т.В.

Підготувати звітність про 
травматизм під час 
освітнього процесу в  
закладах освіти за 2018 рік

Відповідно до наказу 
Міністерства освіти і 
науки України від 
19.07.2016 №851

лютий Карвацький Д.В.

Здійснити перевірку, 
відповідність паперових та 
електронних версій звіту 
діяльності інклюзивно-
ресурсних центрів області за 
2019 рік

Надати паперові  варіанти 
звітів до Інституту освітньої 
аналітики Міністерства 
освіти і науки України

З метою перевірки 
достовірності звітів 
інклюзивно-ресурсних 
центрів з подальшим 
наданням їх до Інституту 
освітньої аналітики 
Міністерства освіти           
і науки України.

до 14 
лютого

до 25 
лютого

ХОРЦ
Мельник С.В.

МарисюкА.А.
Гончарук В.М.

МарисюкА.А.
Гончарук В.М.



VІ. Питання для вивчення з метою узагальнення інформації
( бази даних,  підготовка наказів, довідок тощо)

Вивчити роботу керівних 
кадрів закладів освіти, що є 
комунальною власністю і 
перебувають у 
безпосередньому 
підпорядкуванні обласної 
ради, які атестуються в 
2020/2021 навчальному році

На виконання наказу 
директора Департаменту 
освіти і науки 
облдержадміністрації, 
Типового положення про 
атестацію педагогічних 
працівників 

лютий
Дупляк Т.В.
Рябчук О.В.
Маївко Н.В.

Формування та поновлення 
бази даних учнів з числа 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування 

Оновлення бази даних щомісячн
о

Павлюк О.М.

Вивчення роботи директорів 
та заступників директорів 
ПТНЗ, які атестуються у 
2019/2020н.р.

На виконання наказу 
директора Департаменту, 
Типового положення про 
атестацію педагогічних 
працівників

І квартал 
2020 року

Харчук А.М.
Фіярська С.І.
Спеціалісти 
відділлу

Вивчити роботу директорів 
та заступників директорів 
закладів загальної середньої
освіти обласної 
комунальної власності, які 
атестуються у 2019/2020 
навчальному році

На виконання наказу 
директора Департаменту 
освіти і науки 
облдержадміністрації 
відповідно до Типового 
положення про атестацію 
педагогічних працівників 

лютий
Дупляк Т.В.
Марисюк А.А.

Узагальнити дані про учнів 
з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського 
піклування, які навчаються 
у   закладах загальної 
середньої освіти області

З метою оновлення бази 
даних

лютий Марисюк А.А.
Гончарук В.В.

Підготувати інформацію 
про стан виконання норм 
харчування у закладах 
загальної середньої освіти 
за 2018 рік

З метою узагальнення 
даних (узагальнена 
інформація)

лютий Дупляк Т.В.
Карвацький Д.В.

Підтвердження статусів 
коледжів у системі вищої 
освіти області

З метою підтримки 
регіональної вищої освіти, 
усунення причин, які 
уповільнюють її адаптацію 
до соціально-орієнтованої 
ринкової економіки

лютий Харчук А.М.
Павлюк О.М.

Підготувати  інформацію 
щодо  функціонування 
закладів дошкільної освіти  
у 2019 році за результатами 
статистичної звітності

З метою аналізу діяльності 
(узагальнена інформація)

лютий Дупляк Т.В.
Гаркавенко Т.В.

Підготувати інформацію 
про:
виконання норм харчування
в закладах дошкільної 

З метою узагальнення та 
аналізу стану харчування в 
закладах дошкільної освіти

лютий Гаркавенко Т.В.



освіти
про вартість харчування та 
харчування дітей пільгових 
категорій в закладах 
дошкільної освіти

VІІ. Надання методичної і практичної допомоги місцевим органам управління освітою,
навчальним закладам обласного підпорядкування

(проведення семінарів, нарад з спеціалістами відділів/управлінь освіти, інструктивні листи,
виїзди, перевірки тощо)

Проведення для керівників 
місцевих органів 
управління освітою 
регіональних круглих столів
на тему: «Зміни підходів до 
управління освітньою 
галуззю в умовах 
автономізації закладів 
освіти та децентралізації» 
(м.Славута, 
м.Хмельницький, 
м.Камянець-Подільський)

З метою розвитку 
професійних 
компетентностей керівників
місцевих органів 
управління освітою та 
удосконалення 
управлінської діяльності в 
умовах децентралізації

І квартал Дупляк Т.В.
начальники 
відділів

Надання методичної і 
практичної допомоги 
керівникам місцевих 
органів управління освітою,
керівникам закладів освіти з
питань роботи в умовах 
децентралізації

З метою  належної 
організації

протягом 
року

Дупляк Т.В.
Гаркавенко Т.В.
Карвацький Д.В.

Надання методичної і 
практичної допомоги 
спеціалістам 
відділів/управлінь освіти 
райдержадміністрацій/міськ
их (міст обласного 
значення) рад, об’єднаних 
територіальних громад з 
питань організації роботи 
спеціальних, інклюзивних 
класів/груп закладів 
дошкільної, загальної 
середньої освіти  

З метою належної 
організації роботи

постійно
І, ІІІ 
четвер

Марисюк А.А.
Гончарук В.М.

Надання методичної і 
практичної допомоги 
керівникам закладів 
інституційного догляду та 
виховання дітей з питань 
організації роботи

З метою належної 
організації роботи

постійно
ІІ, ІV 
четвер

Марисюк А.А.
Гончарук В.М.

Провести для керівників 
закладів позашкільної 
освіти області спільно із 
Управлінням Державної 
служби якості освіти у 
Хмельницькій області 
круглого столу на тему: 
«Організація та 

З метою належної 
організації роботи

лютий Харчук А.М.
Фіярська С.І.
УДСЯО



функціонування 
внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти в
закладах позашкільної 
освіти»
Провести для керівників 
закладів професійної 
(професійно-технічної) 
освіти області спільно із 
Управлінням Державної 
служби якості освіти у 
Хмельницькій області 
круглого столу  на тему: 
«Організація та 
функціонування 
внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти в
закладах професійно-
технічної освіти»

З метою належної 
організації роботи

лютий Харчук А.М.
Фіярська С.І.
УДСЯО

Проведення нарад для 
керівників закладів 
професійної (професійно-
технічної) освіти, на базі 
яких створені навчально-
практичні центри за 
галузевим спрямуванням

З метою належної 
організації роботи

щопіврок
у

Харчук А.М.
ФіярськаС.І.
Спеціалісти 
відділу

Проведення нарад для 
керівників закладів 
професійної (професійно-
технічної) освіти з питань 
належної організації роботи
закладів освіти

З метою належної 
організації роботи

щокварта
льно

Харчук А.М.
ФіярськаС.І.
Спеціалісти 
відділу

Спільно з обласним ін-
ститутом післядипломної 
педагогічної освіти 
провести науково-методи-
чний семінар для керівників
спеціальних шкіл, закладів 
інституційного догляду та 
виховання дітей "Конце-
птуальні аспекти функ-
ціонування та розвитку су-
часної української школи"

З метою належної організа-
ції освітнього процесу для 
дітей з особливими освіт-
німи потребами

лютий

на базі 
Хмельни-
цької 
санаторно
ї школи

Дупляк Т.В.

ХОІППО
Грицюк Н.Г.

Марисюк А.А.
Гончарук В.В.

Взяти участь у семінарі-
практикумі для фахівців 
інклюзивно-ресурсних 
центрів (практичні психоло-
ги) "Діагностичний 
інструментарій практичного
психолога інклюзивно-
ресурсного центру"

З метою обміну досвідом лютий

на базі 
Ізясла-
вського 
інклюзи-
вно-
ресурсно-
го центру

ХОРЦ
Мельник С.В.

Марисюк А.А.
Гончарук В.М.

Провести вебінар для 
керівників органів 
управління освітою щодо 
порядку створення  та 

З метою  належної 
організації

лютий Дупляк Т.В.
Карвацький Д.В.



функціонування опорних 
закладів освіти в умовах 
децентралізації
Провести семінари спільно 
з ХОІППО для керівників 
опорних закладів освіти на 
теми: «Діяльність керівника
закладу освіти в умовах 
фінансової самостійності» 
«STEM-
середовище:теоретичні та 
практичні аспекти»;

З метою належної 
організації роботи лютий

Дупляк Т.В.
ХОІППО

Проведення підвищення 
кваліфікації педагогічних 
працівників, керівників 
закладів освіти, семінарів-
практикумів, лекцій, 
засідань творчих груп, 
тренінгів, дискусійних 
панелей з питань 
впровадження нової 
української школи

З метою підготовки 
педагогічних працівників 
до роботи у новій 
українській школі

І квартал Дупляк Т.В.
ХОІППО
начальники 
відділів

VІІІ. Організаційно-масові заходи
8.1. Організація в області заходів, пов’язаних з відзначенням професійних, релігійних, інших свят

та пам’ятних дат:
Міжнародний день рідної мови (21 лютого)

8.2. Засідання:  (комісій, Рад керівників навчальних закладів, робочих груп, дорадчих органів
тощо)

Засідання ради професійної
освіти 

З метою формування та 
затвердження регіонального
замовлення робітничих 
кадрів

щокварта
льно

Харчук. А.М.
Фіярська С.І., 
спеціалісти 
відділу

Засідання ради директорів
закладів вищої освіти

Відповідно до плану роботу
ради директорів закладів 
вищої освіти 

щокварта
льно

Харчук. А.М.
Фіярська С.І., 
спеціалісти 
відділу

Засідання ради директорів
закладів професійної 
(професійно-технічної) 
освіти

Відповідно до плану роботу
ради директорів закладів 
професійної (професійно-
технічної) освіти 

щокварта
льно

Харчук. А.М.
Фіярська С.І., 
спеціалісти 
відділу

Забезпечити проведення 
засідань комісії з питань 
нагородження педагогічних 
працівників відзнаками 
Департаменту освіти і 
науки, обласної державної 
адміністрації, обласної 
ради, Міністерства освіти і 
науки України тощо

Розгляд клопотань відділів/
управлінь освіти, 
навчальних закладів

по мірі  
надходже
ння 
документі
в 
щомісячн
о

Рябчук О.В.
Маївко Н.В.

Забезпечити проведення 
засідань комісії для 
проведення конкурсу  на 
зайняття посад державної 
служби категорій «Б» і «В» 

Добір осіб, здатних 
професійно виконувати 
посадові обов’язки

за 
необхідно
сті (при 
наявності 
вакантних

Рябчук О.В.
Хрищанович Д.В.



Департаменту посад 
державної
служби  
та 
прийнятті
керівнико
м 
відповідн
ого 
рішення)

8.3. Виставки, конкурси, фестивалі та інші масові заходи

Проведення ІІ етапу 
Всеукраїнських конкурсів 
фахової майстерності  серед
учнів ПТНЗ .

Відповідно до наказу МОН Відповідн
о до 
наказу 
МОН 
України

    Фіярська С.І.
Спеціалісти 
відділу
Шевчук Л.І.

Створення промо(відео) 
роликів про заклади 
професійної (професійно-
технічної) освіти з метою їх
розповсюдження в засобах 
масової інформації, в 
соціальних сітях та на 
адміністративних сайтах

З метою популяризації 
професійної (професійно-
технічної) освіти, 
активізація професійної 
орієнтації,  впровадження 
ефективних заходів щодо 
професійної орієнтації 
учнівської молоді

лютий     Фіярська С.І.
Спеціалісти 
відділу

Організувати проведення ІІІ
етапу Всеукраїнських 
учнівських предметних 
олімпіад з навчальних 
предметів

На виконання наказу 
Міністерства освіти і науки 
України

лютий Дупляк Т.В.
Карвацький Д.В.

Директор Департаменту                                                                                            Олег ФАСОЛЯ


