
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

25.11.2021                                       с.Миколаївка                                       № 151  -  ОД  

Про підготовку до проведення 
колегії відділу освіти, молоді та спорту
 

З  метою  належної  підготовки  до  проведення  колегії  відділу  освіти,
молоді та спорту Миколаївської сільської ради 

НАКАЗУЮ:
1.  Провести  засідання  колегії  22.12.2021 року  об  11:00  годині  (формат

проведення заходу буде надіслано членам колегії до 20.12.2021).
2. Винести на засідання колегії такі питання:
2.1.  Про виконання  рішень  колегії  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  за

2021 рік.
2.2. Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у відділі освіти, молоді

та спорту за 2021 рік. 
2.3. Про аналіз  стану  національно-патріотичного  виховання  у  закладах

освіти Миколаївської сільської ради.
2.4. Про організацію  харчування  учнів  та  вихованців  у  закладах  освіти

громади у 2021 році.
2.5. Про роботу закладів освіти громади щодо профілактики насильства та

правопорушень серед дітей та учнів Миколаївської сільської ради.
2.6. Про стан організації підвезення до закладів освіти та у зворотньому

напрямку здобувачів освіти.
2.7.  Про схвалення  плану  роботи  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  та

затвердження  плану  засідань  колегії  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  на
2022 рік.

3. Підготувати доповіді з питань 2.1, 2.2 та 2.7 (начальник відділу освіти,
молоді та спорту Макшеєва Н. С.).

До 17.12.2021
4. Головному спеціалісту відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської

сільської ради Нікітенко О. підготувати доповіді з питань 2.4 та 2.6.
До 17.12.2021

5.  Директорам  закладів  освіти  (Вода  А.  О.,  Крамаренко  А.  І.,
Куценко Л. Ф., Простатіна О. О., Говорун В. О., Білан Н. І.,  Будакова Л. А.)
підготувати та надати відділу освіти, молоді та спорту доповідь із питання 2.3,
бути готовими до виступу. 



До 17.12.2021
6.  Директорам  закладів  загальної  середньої  освіти  (Вода  А.  О.,

Крамаренко А. І., Куценко Л. Ф., Простатіна О. О., Говорун В. О.) підготувати
та  надати  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  доповідь  із  питання  2.5,  бути
готовими до виступу. 

До 17.12.2021
7. Провідному спеціалісту відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської

сільської ради Геращенко М. підготувати доповідь із питання 2.3. 
До 17.12.2021

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

Наталія МАКШЕЄВА
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