
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

04.01.2021                                            с.Миколаївка                               № 03-ОД

Про внесення змін до складу 
колегії відділу освіти, молоді та 
спорту Миколаївської сільської 
ради та затвердження плану 
роботи колегії на 2021 рік

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):

НАКАЗУЮ:

1. Внести  зміни  до  складу  колегії  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  та  затвердити  оновлений
склад (додаток 1).

2. Затвердити  план  роботи  колегії  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської сільської ради Сумського району на 2021 рік (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 04.01.2021 № 03-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

провідний  спеціаліст  відділу  освіти,
молоді  та  спорту  Миколаївської
сільської ради

ЧЛЕНИ КОЛЕГІЇ

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

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

Будакова Лідія Анатоліївна
директор  Кровненського  закладу
дошкільної  освіти  «Пролісок»  (за
згодою)

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

Говорун Володимир Олексійович
директор  Яструбинського  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)

Простатіна Ольга Олександрівна
директор  Кровненського  закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
(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 04.01.2021 № 03-ОД

План роботи
колегії відділу освіти, молоді та спорту

Миколаївської сільської ради на 2021 рік

Дата
засідання

Перелік питань Відповідальні
Дата пода-
ння мате-

ріалів

Березень

Про стан  впровадження Концепції  НУШ в
закладах загальної середньої освіти Микола-
ївської сільської ради 

Макшеєва Н.С.
До

15.03.2021

Про  реалізацію  Базового  компонента  до-
шкільної освіти

Директори ЗДО
До

15.03.2021
Про  створення  безпечного  середовища  та
профілактику правопорушень і  запобігання
проявам  насилля,  булінгу  (цькування)  у
закладах загальної середньої освіти

Директори ЗЗСО,
Геращенко М.П.

До
15.03.2021

Про  дотримання  вимог  протиепідемічних
заходів у закладах загальної середньої та до-
шкільної  освіти  Миколаївської  сільської
ради

Директори ЗО,
Гаврилюк М.С.

До
15.03.2021

Червень

Про стан організації інклюзивного навчання
дітей  з  ООП  у  закладах  освіти  Миколаї-
вської сільської ради

Макшеєва Н.С.
До

21.06.2021

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

Геращенко М.П.
До

21.06.2021

Про  стан  організації  пожежної  безпеки  в
закладах  освіти  Миколаївської  сільської
ради

Макшеєва Н.С.,
директори ЗО

До
21.06.2021

Про  діяльність  психологічної  служби  си-
стеми освіти Миколаївської сільської ради

Директори ЗО,
Геращенко М.П.

До
21.06.2021

Про психолого-педагогічний супровід дітей-
сиріт та позбавлених батьківського піклува-
ння у ЗО

Директори ЗЗСО,
Гаврилюк М. С.

До
21.06.2021

Вересень Про  виконання  Закону  Про  загальну
середню освіту  на території  Миколаївської
сільської ради

Директори ЗЗСО,
Макшеєва Н.С.

До
20.09.2021

Про  підсумки  підготовки  закладів  освіти
громади до нового навчального року і осін-

Директори ЗО До
20.09.2021



ньо-зимового періоду
Про стан організації підвезення до закладів
освіти та у зворотньому напрямку  здобува-
чів освіти

Директори ЗЗСО,
Макшеєва Н.С.

До
20.09.2021

Про  результати  зовнішнього  незалежного
оцінювання у 2021 році

Директори ЗЗСО
До

20.09.2021
Про стан роботи з охорони праці у закладах
освіти Миколаївської сільської ради

Директори ЗЗСО,
Макшеєва Н.С.

До
20.09.2021

Про підсумки оздоровчої кампанії в освітя-
нських  закладах  Миколаївської  сільської
ради 

Гаврилюк М.С.
До

20.09.2021

Грудень

Про виконання рішень колегії за 2021 рік Макшеєва Н.С.
До

20.12.2021
Про  підсумки  роботи  зі  зверненнями
громадян у відділі освіти, молоді та спорту
за 2021 рік

Макшеєва Н.С.
До

20.12.2021

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

Директори ЗЗСО,
Геращенко М.П. 

До
20.12.2021

Про  організацію  харчування  учнів  та  ви-
хованців у закладах освіти громади у 2021
році

Гаврилюк М.С.
До

20.12.2021

Про  роботу  закладів  освіти  громади  щодо
профілактики насильства та правопорушень
серед дітей та учнів Миколаївської сільської
ради

Гаврилюк М.С.
До

20.12.2021

Про схвалення плану роботи відділу освіти,
молоді  та  спорту  та  затвердження  плану
засідань  колегії  відділу  освіти,  молоді  та
спорту на 2022 рік

Макшеєва Н.С.
До

20.12.2021

Начальник відділу освіти, Наталія МАКШЕЄВА
молоді та спорту
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