
 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
     

09.01.2020                                 с. Миколаївка              № 07-ОД

Про затвердження складу, плану 
роботи колегії відділу освіти, 
молоді та спорту Миколаївської 
сільської ради Миколаївської 
територіальної громади Сумського
району

Відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  02.10.2003
№1569 «Про затвердження Типового положення про колегію міністерства,
іншого  центрального  органу  виконавчої  влади  і  місцевої  державної
адміністрації» (поточна редакція від 23.07.2014):

1. Затвердити  склад  колегії  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської сільської ради Сумського району (додаток 1).

2. Затвердити  план  роботи  колегії  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської сільської ради Сумського району (додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти, Наталія МАКШЕЄВА
молоді та спорту



Додаток 1 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом відділу освіти,
молоді та спорту
від 09.01.2020 № 07-ОД 

Склад 
колегії відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради

Сумського району Сумської області

ГОЛОВА КОЛЕГІЇ
Макшеєва Наталія Сергіївна 

начальник  відділу  освіти,  молоді  та
спорту Миколаївської сільської ради

СЕКРЕТАР КОЛЕГІЇ
Геращенко Марина Петрівна

завідувач методичного кабінету відділу
освіти, молоді та спорту Миколаївської
сільської ради

ЧЛЕНИ КОЛЕГІЇ

Гаврилюк Мирослава Сергіївна 
головний  спеціаліст  відділу  освіти,
молоді  та  спорту  Миколаївської
сільської ради

Котькало Євгенія Сергіївна

методист  з  фізичної  культури
методичного  кабінету  відділу  освіти,
молоді  та  спорту  Миколаївської
сільської ради

Вода Антоніна Олександрівна
директор  Миколаївського  навчально-
виховного комплексу (за згодою)

Крамаренко Алла Іванівна
директор Лікарського навчально-
виховного комплексу (за згодою)

Куценко Любов Федорівна
директор  Северинівської  загально-
освітньої  школи  І-ІІ  ступенів  (за
згодою)

Білан Наталія Іванівна
директор  Комунального  дошкільного
навчального  закладу  «Веселка»  (за
згодою)

Простатіна Ольга Олександрівна
директор  Кровненського  закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
(за згодою)

Будакова Лідія Анатоліївна
Кровненський заклад дошкільної освіти
«Пролісок» (за згодою)

Олійник Любов Михайлівна
голова  комітету  профспілки
працівників  освіти  Миколаївської
сільської ради (за згодою)

Начальник відділу освіти, Наталія МАКШЕЄВА
молоді та спорту



                                                                    Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом відділу освіти,
молоді та спорту
від 09.01.2020 № 07-ОД

План роботи
колегії відділу освіти, молоді та спорту

Миколаївської сільської ради на 2020 рік

Дата
засідання

Перелік питань Відповідальні
Дата подання

матеріалів

Березень

Про результати участі учнів у ІІ та ІІІ
етапах  Всеукраїнських  учнівських
олімпіад  з  навчальних  предметів  у
2019-2020 н.р.

Геращенко М.П.
До

11.03.2020

Про аналіз стану виховної роботи та
національно-патріотичного виховання
у  закладах  освіти  Миколаївської
сільської ради

Геращенко М.П.
До

11.03.2020

Про  створення  безпечного
середовища  та  профілактику
правопорушень і запобігання проявам
насилля,  булінгу  (цькування)  у
закладах загальної середньої освіти

Директори ЗЗСО
До

11.03.2020

Про  виконання  кошторису  відділу
освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської  сільської  ради у  2019
та завдання на 2020 рік

Макшеєва Н.С.
До

11.03.2020

Червень Про виконання рішень колегії відділу
освіти, молоді та спорту

Макшеєва Н.С.
До

18.06.2020
Про  організацію  роботи  з
обдарованими  учнями  в  закладах
загальної  середньої  освіти
Миколаївської сільської ради

Директори ЗЗСО
До

18.06.2020

Про  стан  організації  інклюзивного
навчання  дітей  з  особливими
освітніми  потребами  в  закладах
загальної  середньої  освіти
Миколаївської сільської ради

Директори ЗО До
18.06.2020



Атестація  як  підсумок  діяльності
педагогічних  працівників  району
щодо  підвищення  професійної
компетентності  і  фахової
майстерності  у  між  атестаційний
період

Геращенко М.П.
До

18.06.2020

Про  стан  організації  пожежної
безпеки  в  закладах  освіти
Миколаївської сільської ради

Макшеєва Н.С.
До

18.06.2020

Про підсумки організації  методичної
роботи  в  закладах  освіти
Миколаївської сільської ради у 2019-
2020 н.р.

Геращенко М.П.
До

18.06.2020

Про   діяльність   психологічної
служби  системи  освіти
Миколаївської сільської ради

Геращенко М.П.
До

18.06.2020

Вересень

Про виконання рішень колегії відділу
освіти, молоді та спорту

Макшеєва Н.С.
До

16.09.2020
Про  стан  управлінської  діяльності
щодо  організації  медичного
обслуговування  дітей  та  обстеження
працівників  в  закладах  загальної
середньої освіти

Гаврилюк М.С.
До

16.09.2020

Про  стан  впровадження  Концепції
НУШ  в  Миколаївському  НВК,
Лікарському  НВК,  Северинівській
ЗОШ І-ІІ ст., Кровненському ЗЗСО І-
ІІІ ст.

Макшеєва Н.С.
До

16.09.2020

Про  результати  зовнішнього
незалежного оцінювання у 2020 році

Директори ЗЗСО
До

16.09.2020
Про  підсумки  підготовки  закладів
освіти  громади  до  осінньо-зимового
періоду

Директори ЗО
До

16.09.2020

Про  підсумки  оздоровчої  кампанії  в
освітянських закладах Миколаївської
сільської ради 

Гаврилюк М.С.
До

09.12.2020

Грудень Про виконання рішень колегії відділу
освіти, молоді та спорту

Макшеєва Н.С.
До

09.12.2020
Про стан роботи закладів освіти щодо
попередження  та  профілактики
дитячого травматизму у 2020 році

Гаврилюк М.С.
До

09.12.2020

Про підсумки роботи зі зверненнями
громадян  у  відділі  освіти,  молоді  та
спорту за 2020 рік

Макшеєва Н.С. До
09.12.2020



Про організацію харчування учнів та
впровадження  системи  HACCP  у
закладах загальної середньої освіти у
2020 році

Гаврилюк М.С.
До

09.12.2020

Про схвалення плану роботи відділу
освіти,  молоді  та  спорту  та
затвердження  плану  засідань  колегії
відділу  освіти,  молоді  та  спорту  на
2021 рік

Макшеєва Н.С.
До

09.12.2020

Начальник відділу освіти, Наталія МАКШЕЄВА
молоді та спорту


