
 

ПІДВОЛОЧИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  
 

Н А К А З 
 

від  03січня 2020 року                                  № 03-од 

 

Про стан виконавської дисципліни з реалізації  

завдань, визначених нормативно-правовими  

актами президента України, Кабінету Міністрів  

України, розпорядчими документами голови  

обласної державної адміністрації та наказами  

управління освіти і науки обласної  державної  

адміністрації, розпорядженням  голови селищної  

ради, рішенням сесій селищної ради та наказами 

відділу освіти Підволочиської селищної ради  

 

     З метою підвищення виконавської дисципліни з реалізації завдань, визна-

чених нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Мініст-

рів України, розпорядчими документами голови обласної державної адміні-

страції та Підволочиської селищної ради, наказами та дорученнями началь-

ника управління освіти і науки облдержадміністрації та начальника відділу 

освіти Підволочиської селищної ради, а також посилення відповідальності 

керівників закладів освіти за своєчасне та якісне виконання своїх обов’язків, 

відділом освіти проводиться відповідна робота щодо підвищення відповіда-

льності посадових осіб за забезпечення своєчасної, повної та якісної реаліза-

ції документів виконавчої влади. 

    На постійному контролі відділу освіти питання дотримання встановлених 

термінів, спрямованих на реалізацію поставлених тих чи інших вимог та 

завдань. 

   Питання виконавської дисципліни розглядається щорічно на засіданні 

колегії відділу освіти у грудні місяці, а також на розширених нарадах при 

начальнику відділу освіти. На апаратних нарадах відділу освіти 

розглядається хід виконання завдань, викладених у даних документах, а 

також обговорюється вчасність та якість подання необхідної інформації. 

    Так, протягом січня-грудня 2019 року у відділ освіти надійшло 4 

розпорядження голови облдержадміністрації, 45 наказів управління освіти  

науки облдержадміністрації, 19 рішень  сесій Підволочиської селищної ради. 

Протягом даного періоду загальна кількість вхідних документів становить 



108. На кожен із цих документів своєчасно відредаговано, на ряд із них 

видано відповідні накази та надіслано за вимогою інформації. Протягом 2019 

року відділом освіти видано 248 наказів основної діяльності. 

    Відділом освіти здійснюється систематичний моніторинг виконання 

завдань відповідно до розпорядчих документів. Згідно даного моніторингу 

вивчено стан виконавської дисципліни керівниками закладів освіти протягом 

січня-грудня 2019 року і встановлено, що керівники організовують належним 

чином роботу закладів освіти і забезпечують дієвий контроль за ходом 

виконання відповідних документів. 

   Проте, має місце невиконання окремих розпорядчих документів 

керівниками освітніх закладів. Протягом 2019 року у відділ освіти невчасно 

подавались окремі інформації або відповідні документи. Так, керівниками 

Підволочиської ЗОШ І – ІІІ ступенів та Галущинського ДНЗ невчасно були 

подані у відділ освіти паспорти харчоблоків даних закладів. Не в повній мірі 

виконується ст. 30 Закону України «Про освіту» адміністрацією таких 

закладів,  як Галущинська та Турівська ЗОШ І – ІІ ступенів та Богданівський 

і Клебанівський НВК, а саме не оновлюється інформація про заклади освіти 

та не висвітлюється дана інформація на сайтах цих закладів. Також у ряді 

закладів освіти невчасно  та неякісно заповнюється відповідна інформація  в 

електронних системах ІСУО. 

     Практично усі заклади не подали у відділ освіти звіт за І – е півріччя 2019 

року по виконанню плану заходів з цивільного захисту та доповідь за рік. 

Керівниками закладів не подаються інформації у відділ освіти по виконанню 

рішень окремих наказів відділу освіти. 

     Отже, значна кількість керівників закладів освіти безвідповідально 

відносяться до виконання своїх обов’язків. Інформація у відділ освіти пода-

валась невчасно, тому втрачалась її актуальність, або не подавалась взагалі.    

 Враховуючи рішення колегії відділу освіти Підволочиської селищної 

ради від 27 грудня 2019 року (протокол № 5), з метою підвищення рівня 

виконавської дисципліни 

 

НАКАЗУЮ: 

1.Визнати задовільною роботу керівників закладів освіти щодо стану 

виконавської дисципліни з реалізації завдань, визначених нормативно-

правовими актами президента України, КМУ, розпорядчими документами 

голови ОДА та наказами управління освіти і науки облдержадміністрації, 

розпорядженням голови селищної ради, рішенням сесій селищної ради та 

наказами відділу освіти Підволочиської селищної ради. 



2.Посилити контроль за станом виконання нормативних актів, розпорядчих 

документів голови ОДА та наказів управління освіти і науки 

облдержадміністрації, розпорядженнями голови селищної ради, рішеннями 

сесій селищної ради та наказами відділу освіти Підволочиської селищної 

ради. 

3.Продовжити практику щотижневого розгляду на апаратних нарадах при 

начальнику відділу освіти та нарадах із керівниками закладів освіти ходу 

виконання завдань, викладених в нормативно-правових документах. 

4.Керівникам закладів освіти: 

1)забезпечити вчасне та якісне заповнення інформації в електронних 

системах ІСУО закладів освіти; 

2)посилити контроль щодо інформаційного наповнення веб-сайтів закладів 

освіти; 

3)сприяти оперативному та вчасному висвітленню інформації на веб-сайтах; 

4)виносити на обговорення педагогічних рад та нарад при керівнику закладу 

питання виконавської дисципліни, вживати заходів дисциплінарного впливу 

на осіб, винних у порушенні. 

5.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 
Світлана Кульбаба 

       

 

  

 

 


