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Календарний план роботи Департаменту освіти 

Вінницької міської ради на 2019 рік 
 

№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

С І Ч Е Н Ь 
1.  
 

Організаційно- 

регламентуюча 

діяльність  

Організувати роботу:     

 онлайн-системи баз даних ЗЗСО міста 

znz.edu.vn.ua, забезпечити її постійне оно-

влення; 

02.01.- 

31.12. 
 

Малявіна Т.В., 

керівники ЗЗСО 

 

 онлайн-системи баз даних ЗДО міста 

dnz.edu.vn.ua, забезпечити її постійне оно-

влення 

02.01.- 

31.12. 
 

Марченко Н.Ю, 

керівники ЗДО 

 

Здійснити:     

 укладання договору з Навчально-методич-

ним центром професійно-технічної освіти у 

Вінницькій області щодо виготовлення до-

кументів про освіту для випускників 2018-

2019 н. р., екстернів, передруку зіпсованих 

документів, дублікатів загублених докуме-

нтів; 

02.01.-

31.01. 

Договір Яценко О.В., 

Мазур Н.В., 

Діденко Л.М., 

керівники ЗЗСО 

 

 узагальнення відомостей про претендентів 

на нагородження золотою та срібною меда-

лями, отримання свідоцтва з відзнакою; 

02.01.- 

31.01. 

Узагальнена 

інформація 
Діденко Л.М.  

 організаційне забезпечення приписки  гро-

мадян України до призовної дільниці Він-

ницького об’єднаного міського  військо-

вого комісаріату;  

18.01- 

20.03. 

Наказ Рудик Л.Т.  
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

 замовлення документів про освіту випуск-

ників 9-х та 11-х класів для внесення до ві-

дповідного реєстру   

 

14.01.- 

24.05. 

Списки,  

додаткові  

замовлення, 

наказ 

Діденко Л.М.  

Організувати підготовку збірних команд міста 

для участі у обласних олімпіадах з базових ди-

сциплін та якісне проведення ІІІ етапу Всеук-

раїнських олімпіад з: 

15.01.- 

29.02. 

 

Узагальнена 

інформація 

Божок І.В., 

Лебідь І.Н., 

Малявіна Т.В., 

Москальчук Н.І. 

 

 

 математики; 20.01.   

 польської мови та літератури; 18.01.   

 української мови та літератури; 19.01.   

 економіки; 17.02.   

 російської мови; 25.01.   

 біології; 26.01.   

 інформатики; 02.02.   

 екології; 08.02.   

 фізики; 24.02.   

 історії; 03.02.   

 астрономії; 15.02.   

 трудового навчання; 23.02.   

 хімії; 10.02.   

 німецької та французької мов; 01.02.   

 інформаційних технологій; 09.02.   

 географії; 23.02.   

 англійської мови; 16.02.   

 основ правознавства 

 
27.01. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

Підготувати звіти:     

 про травматизм під час освітнього процесу 

в закладах загальної середньої освіти;  
10.01. 

Звіт Рудик Л.Т.  

 про травматизм на виробництві 7-ТНВ; 

 
15.01. 

Звіт Рудик Л.Т.  

  по формі № 85-2018 р.; 

 

08.01.- 

31.01. 

Узагальнена 

інформація 
Гарник Л.П. 

 

 

 позашкільних навчальних закладів системи 

МОН України комунальної форми власно-

сті на 01.01.2019 р. (1-ПЗ); 

20.01. 

Звіт Перекрестенко 

Н.В. 
 

 за результатами моніторингу й оцінки реа-

лізації ініціативи «Громада, дружня до ді-

тей та молоді» у місті Вінниця за 2018 рік 

20.01. Звіт Перекрестенко Н.В.  

Організувати та провести:      

 чемпіонат КВН «Елітліга - 2019» серед шкі-

льних команд; 
14.01- 

31.05. 

Наказ Перекрестенко 

Н.В., 

Грішина М.С. 

 

 міський учнівський відеочелендж «Що змі-

нить Україну?», присвячений Дню Собор-

ності України; 

16.01- 

25.01. 

Узагальнені 

матеріали 
Мусійчук С.І. 

Перекрестенко 

Н.В. 

 

 панельну дискусію «Паралелі щоденника 

Пам’яті: герої Крут – юні герої небесної Со-

тні» 

29.01. 

Узагальнені 

матеріали 
Москальчук Н.І. 

Перекрестенко 

Н.В. 

 

2. Провести:     

 змагання за програмою міської Спартакіади 

серед школярів; 

21.01.- 

17.05. 

Наказ Марченко Н.Ю.  
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

Заходи з охорони 

життя та зміц-

нення здоров’я 

учасників 

навчально- 

виховного  

процесу 

 міський етап Всеукраїнського спортивно-

масового заходу серед дітей «Олімпійське 

лелеченя» 

24.01.- 

25.01. 

Наказ Марченко Н.Ю.  

3. Робота з  

керівними  

кадрами 

Здійснити комплектацію керівних педагогіч-

них кадрів в закладах  освіти міста на  основі 

проведення конкурсу     

02.01.- 

28.06. 

Протоколи  

засідань   

комісії,  

накази 

Яценко О.В., 

Лебідь І.Н. 

 

4. Інноваційна  

та науково- 

методична  

діяльність 

Забезпечити організоване проведення міжна-

родних порівняльних досліджень  

За  

графі-

ком   

МОНУ 

Інформаційні 

та аналітичні 

матеріали 

Діденко Л.М., 

Москальчук Н.І., 

Керівники ЗЗСО 

 

5.  Координаційно- 

аналітична  

діяльність  

Провести:     

 координацію ходу атестації педагогічних 

працівників;  

21.01.- 

22.02. 

Наказ Божок І.В., 

Гарник Л.П., 

Лебідь І.Н., 

Перекрестенко 

Н.В. 

 

 консультативні дні в:     

 КЗ «ДНЗ №74 ВМР»; 25.01. Довідка,  

наказ 
Божок І.В., 

Гарник Л.П. 

 

 КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. № 12 ВМР»; 31.01 

 

Довідка, 

наказ 
Божок І.В. 

Лебідь І.Н. 

Перекрестенко 

Н.В. 

 

 моніторинги:     
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

 з визначення потреб у різних соціальних по-

слугах серед батьків дітей з особливими 

освітніми потребами віком від 2 до 14 років 

в рамках реалізації ініціативи «Громада, 

дружня до дітей та молоді»; 

08.01.- 

28.02. 

Узагальнені 

матеріали 
Перекрестенко 

Н.В., 

Марченко Н.Ю. 

 

 забезпечення соціального та правового за-

хисту дітей у закладах загальної середньої 

освіти 

14.01.- 

31.01. 

Наказ Грішина М.С.  

6. 

 

 

Зміцнення  

навчально – 

матеріальної 

бази закладів 

освіти.  

Фінансово- 

господарська  

діяльність. 

Складання консолідованої річної фінансової 

звітності по галузі «Освіта» 

04.01-

24.01 

Звіт Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Нарада з головними бухгалтерами щодо скла-

дання річної фінансової звітності за 2018 рік 

04.01. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Доведення до підвідомчих закладів річного ро-

зпису видатків на 2019 рік 

до 

09.01. 

Лімітні дові-

дки 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Узагальнення та подання інформації на переза-

твердження лімітів споживання закладами 

освіти енергоносіїв у 2018 році 

до 

10.01 

Лист з  

додатками 

 

Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Контроль за проведенням процедур закупівель 

теплової енергії, водопостачання та електропо-

стачання, газопостачання 

04.01-

30.03 

Протоколи, 

звіти,  

договори 

Мазур Н.В., 

Білоконний Б. А. 

 

Звіт про надходження позабюджетних коштів 

за 2018 рік 

16.01 Звіт Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Аналіз потреби у видатках, в т. ч. на оплату 

енергоносіїв, харчування та заробітну плату у 

січні 2019 року 

15.01-

22.01 

Лист, 

замовлення на 

фінансування 

Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Формування замовлення на фінансування ви-

датків по галузі «Освіта» у лютому 

до 

25.01 

Лист, 

на замовлення  

фінансування 

Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

Узагальнення та подання інформації на затвер-

дження лімітів споживання закладами освіти 

енергоносіїв у 2019 році  

30.01 Лист з  

додатками 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Підготовка проектів 

рішень на засідання 

виконкому міської 

ради 

 

1. Про нагородження керівників закладів 

освіти з нагоди відзначення ювілеїв.  

 Довідки, 

рішення 

 

Лебідь І.Н. 

 

 

 

Л ю т и й 

1. Організаційно-

регламентуюча 

діяльність  

Реалізувати проект учнівського врядування 

«За межами рідної школи» 

18.02- 

22.02. 

Наказ Перекрестенко Н.В 

Мусійчук С.І. 
 

Організувати та провести:     

 інтелектуальну гру для дітей середнього 

шкільного віку «Кліктревел»;    

01.02.- 

29.03. 

Наказ Грішина М.С. 

Мусійчук С.І. 

 

 міський фестиваль української патріотичної 

пісні імені Максима Шимка; 

19.02. Наказ Перекрестенко Н.В 

 
 

 конкурси:     

 поетів-початківців «Зелене гроно»; 01.02- 

29.03. 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 

 

  проектів учнівського самоврядування «Лі-

дер року»; 

01.02- 

26.04. 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 

Мусійчук С.І. 

 

 «Молодь обирає здоров’я» серед учнів 

ЗЗСО міста; 

18.02.-                                                                                                    

29.03. 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 

 

 міську виставку-конкурс декоративно-ужи-

ткового та образотворчого мистецтва «Знай 

і люби свій край» 

25.02- 

01.03. 

Наказ Перекрестенко Н.В. 

Мусійчук С.І. 
 

 засідання Колегії Департаменту освіти з по-

рядком денним: 

 

12.02. 

 

Довідки, 
 

Яценко О.В., 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

1. Про підсумки роботи галузі у 2018 році та 

завдання на 2019 рік . 

2. Про підсумки стану правовиховної роботи, 

профілактики злочинів та правопорушень в 

ЗЗСО міста. 

рішення 

Колегії 
Божок І.В. 

Грішина М.С. 

 

 

2. 

 

Заходи з охорони 

життя та зміц-

нення здоров’я 

учасників  

навчально- 

виховного  

процесу 

Провести інформаційний марафон «Здоров’я 

як стиль життя» у закладах дошкільної та за-

гальної середньої освіти 

18.02.- 

22.02. 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 

Щеголева Т.А. 

 

 

4. 

 

Інноваційна та  

науково- 

методична  

діяльність 

Провести:     

 засідання школи резерву керівників закла-

дів дошкільної освіти: «Контрольно-аналі-

тична діяльність у системі адаптивного уп-

равління ЗДО. Створення системи конт-

ролю. Циклограма управлінської діяльності 

керівника» на базі КЗ «ДНЗ  №30 ВМР»; 

28.02. Інформаційні 

матеріали 
Москальчук Н.І. 

Гарник Л.П. 

 

 міський огляд-конкурс профмайстерності пе-

дагогів початкової школи  «Незабутня  ранкова 

зустріч» відповідно до Концепції Нової україн-

ської школи; 

04.02- 

22.03. 

Наказ, 

інформаційні 

матеріали 

Діденко Л.М. 

Зима Л.Т. 

 

 семінари:        

 для заступників директорів ЗЗСО по школі 

ІІ-ІІІ ступенів «Інноваційне освітнє середо-

вище закладу: нові виклики та сучасні рі-

шення» на базі ЗЗСО№35; 

12.02. Інформаційні 

матеріали 
Божок І.В., 

Москальчук Н.І., 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

 для заступників директорів ЗЗСО з вихов-

ної роботи на тему «Роль учнівського вря-

дування  закладу загальної середньої освіти 

у процесі забезпечення особистісного зрос-

тання дітей та підлітків» на базі ЗЗСО №4 

 

27.02. Інформаційні 

матеріали 
Перекрестенко 

Н.В., 

Москальчук Н.І. 

 

5. Координаційно- 

аналітична  

діяльність  

Провести:     

 консультативні дні в:     

 КЗ « ЗШ І-ІІІ ст. № 16 ВМР»; 08.02. 

 

Довідка, 

 наказ 
Божок І.В. 

Лебідь І.Н. 

Грішина М.С. 

 

 КЗ «ДНЗ №9 ВМР»; 15.02. Довідка,  

наказ 
Божок І.В., 

Гарник Л.П., 

 

 КЗ « ЗШ І-ІІІ ст. № 36 ВМР»; 22.02. 

 

Довідка, 

 наказ 
Божок І.В. 

Лебідь І.Н. 

Перекрестенко 

Н.В. 

 

 моніторинги:     

  роботи шкільних служб розв’язання конф-

ліктів спільно з громадським представницт-

вом уповноважених з прав дітей (дитячими 

омбудсменами) та представниками ГО 

«Союз старшокласників «Лідер»; 

01.02.- 

28.02. 

Наказ Грішина М.С.  

  обізнаності серед дітей 6-18 років та їх ба-

тьків з питання профілактики інфекційних 

захворювань; 

01.02.- 

28.02 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

   стану створення умов для здоров’я та фізич-

ного розвитку дітей дошкільного віку в закла-

дах дошкільної освіти 

11.02.-

28.02. 

Наказ Гарник Л.П.  

6. 

 

 

Зміцнення  

навчально- 

матеріальної 

бази закладів 

освіти.  

Фінансово- 

господарська 

діяльність. 

Звіт про надходження позабюджетних коштів 

за січень 2019 року 

до 

05.02. 

Звіт Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Узагальнення інформації щодо фонду заробіт-

ної плати по галузі Освіта та заборгованість 

(затримка з виплати) по оплаті праці 

06.02. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Складання зведеної таблиці показників з праці 

за 2018 рік 

до 

08.02. 

Звіт Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Проведення вибіркової перевірки дотримання 

закладами освіти чинного законодавства при 

здійсненні фінансово-господарської діяльності 

07.02-

29.03 

Підсумковий 

наказ 
Яценко О.В. 

Божок І.В., 

Мазур Н.В. 

 

Складання звіту про виконання плану по ме-

режі, штатах і контингенту за 2018 рік 

до 

15.02 

звіт Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Аналіз потреби у видатках в т. ч. на оплату ене-

ргоносіїв, харчування та заробітну плату у лю-

тому 2019 року 

15.02-

22.02 

Лист, замов-

лення на фі-

нансування 

Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Проведення тестування бухгалтерів та еконо-

містів, що атестуються 

15.02-

26.02 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

 

 

Формування замовлення на фінансування ви-

датків по галузі «Освіта» у березні 

до 

26.02 

Лист, 

замовлення  
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Нарада з головними бухгалтерами галузі щодо 

порядку виконання бюджету, економії бюдже-

тних коштів  

27.02 Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Складання планових показників за рік по ме-

режі, штатах і контингенту на 2019 рік 

до 

28.02 

План Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

 Підготовка проектів 

рішень на засідання 

виконкому міської 

ради 

1. Про нагородження переможців міського 

етапу всеукраїнського конкурсу «Вчитель 

року». 

2. Про проведення інтелектуальної гри для ді-

тей середнього шкільного віку «Кліктре-

вел»    

3.  Про нагородження керівників закладів 

освіти з нагоди відзначення ювілеїв. 

01.02.- 

28.02. 

Рішення 

 

 

 

Рішення 

 

 

Рішення 

 

Діденко Л.М. 

 

 

 

Грішина М.С. 

 

 

Лебідь І.Н. 

 

Б Е Р Е З Е Н Ь 

1.  Організаційно-

регламентуюча 

діяльність  

Організувати та провести:      

 міські конкурси:     

 учнівських екологічних ініціатив; 01.03- 

01.11. 

Наказ Грішина М.О. 

Москальчук Н.І. 

 

 «Майстер української орфографії»; 
01.03- 

29.03. 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 

Москальчук Н.І. 

 

 учнівської молоді з інформаційних техно-

логій; 

15.03- 

17.03. 

Наказ Малявіна Т.В.  

 «Колискова пісня»; 18.03- 

30.04. 

Наказ Гарник Л.П. 

Щеголева Т.А. 

 

 для учнів 2-3-х класів «Майстер красно-

пису»; 
21.03. 

Наказ Діденко Л.М.  

 міський  етап Всеукраїнської дитячо-юна-

цької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») –  2019»;    

01.03- 

17.05. 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 

 

 

 літературно-мистецький проект «Шевченко 

для усіх століть»; 

04.03- 

15.03. 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

 міський фестиваль-конкурс учнівської ху-

дожньої самодіяльної творчості «Перлини 

року – 2019»; 

11.03- 

15.03. 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 

 

 пробне зовнішнє незалежне оцінювання – 

2019; 

16.03, 

23.03. 

Узагальнена 

інформація 
Божок І.В., 

Лебідь І.Н., 

керівники пунктів 

тестування 

 

 виставку-конкурс науково-технічної твор-

чості  учнівської молоді «Наш пошук і тво-

рчість – тобі, Україно!»;                 

18.03- 

22.03. 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 

 

 звітний концерт художніх  колективів за-

кладів освіти міста  в рамках обласного фе-

стивалю вчительської та учнівської творчо-

сті «Проліски надії»; 

22.03. Узагальнена 

інформація 
Перекрестенко 

Н.В. 

 

 «Школу лідерів» для голів рад учнівського 

самоврядування закладів загальної серед-

ньої освіти; 

25.03.- 

31.03. 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 

Мусійчук С.І. 

 

 змагання загонів юних інспекторів руху  26.03- 

30.03. 

Наказ Рудик Л.Т.  

2.  Заходи з охорони 

життя та зміц-

нення здоров’я 

учасників  

навчально- 

виховного  

 процесу 

 

Провести:      

 міський етап Всеукраїнського конкурсу ди-

тячого малюнка «Охорона праці очима ді-

тей»; 

01.03- 

29.03. 

Наказ Рудик Л.Т.  

 моніторинг підготовки спортивних споруд 

до роботи в весняно-літній період  

01.03.- 

29.03. 

Наказ Рудик Л.Т.,  

Мельник А.В. 

 

4.  Інноваційна  Провести семінари:     
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

 та науково- 

методична  

діяльність 

 для заступників директорів ЗЗСО по школі 

І ступеня на тему «Подолання інертності 

мислення та впровадження інклюзивного 

навчання як перехід на якісно новий рівень 

побудови взаємовідносин між учасниками 

освітнього процесу Нової української поча-

ткової школи» на базі ЗЗСО № 33; 

13.03. Інформаційні 

матеріали 
Москальчук Н.І., 

Діденко Л.М. 

 

 

 

 для методистів закладів позашкільної 

освіти на тему «Модернізація позашкільної 

освіти: коло творчих ідей» на базі ВМПДЮ; 

20.03. Інформаційні 

матеріали 
Перекрестенко 

Н.В., 

 Мусійчук С.І. 

 

 для слухачів школи резерву керівних кадрів 

закладів загальної середньої освіти на     

тему «Сучасне освітнє середовище. Органі-

заційно-методичне моделювання» на базі 

    КУ «ММК»; 

26.03. Інформаційні 

матеріали 
Божок І.В., 

Москальчук Н.І. 

 

 

   для заступників директорів ЗЗСО зі стажем 

роботи на посаді до двох років на тему 

«Ефективна робота з педагогічними кад-

рами як ключовий чинник успішної освіт-

ньої діяльності закладу в умовах Нової ук-

раїнської школи» на базі ЗЗСО № 18  

27.03. Інформаційні 

матеріали 
Божок І.В., 

Москальчук Н.І. 

 

 

5. Координаційно-

аналітична  

діяльність  

 

Провести:     

 консультативні дні в:     

 КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. № 10 ВМР»; 01.03. 

 

Довідка,  

наказ 

Божок І.В. 

Лебідь І.Н. 

Малявіна Т.В. 

 

 КЗ «ДНЗ №17 ВМР»; 15.03. Довідка,  

наказ 

Божок І.В., 

Гарник Л.П. 

 

 КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. № 18 ВМР»; 22.03. Довідка,  Божок І.В.  
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

 наказ Лебідь І.Н. 

Перекрестенко 

Н.В. 

 моніторинг ведення класних журналів у ви-

пускних класах ЗЗСО 

18.03.- 

12.04. 

Наказ Божок І.В., 

Лебідь І.Н. 

 

6. 

 

Зміцнення  

навчально- 

матеріальної бази 

закладів освіти. 

Фінансово- 

господарська  

діяльність. 

Проведення вибіркової перевірки дотримання 

закладами освіти чинного законодавства при 

здійсненні фінансово-господарської діяльно-

сті 

01.03-

29.03 

Підсумковий 

наказ 
Яценко О.В. 

Божок І.В., 

Мазур Н.В. 

 

 

Узагальнення інформації щодо фонду заробіт-

ної плати по галузі Освіта та заборгованість 

(затримка з виплати) по оплаті праці 

06.03 Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Звіт про надходження позабюджетних коштів 

за 2 місяці 

06.03. Звіт Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Аналіз потреби у видатках в т.ч. на оплату ене-

ргоносіїв, харчування та заробітну плату у бе-

резні 2019 року 

18.03-

22.03 

Лист, замов-

лення на фі-

нансування 

Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Нарада з головними бухгалтерами галузі 

щодо складання квартальної звітності, органі-

заційні питання, зміни в чинному законодав-

стві 

27.03. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Формування замовлення на фінансування ви-

датків по галузі «Освіта» у квітні 

до 

28.03 

Лист, 

замовлення  
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Узагальнення результатів атестації бухгалтер-

сько-економічних працівників закладів та ус-

танов освіти 

до 

29.03. 

Протокол, на-

каз 
Мазур Н.В. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

Підготовка проектів 

рішень на засідання 

виконкому міської  

ради  

1. Про проведення міського фестивалю-кон-

курсу художньої самодіяльної творчості уч-

нівської молоді «Перлини року - 2019» та 

нагородження переможців. 

2. Про проведення міського етапу Всеукраїн-

ської дитячо-юнацької військово-патріоти-

чної гри «Сокіл» («Джура») –  2019» та на-

городження переможців.   

3. Про проведення міського конкурсу проек-

тів учнівського самоврядування «Лідер 

року»      

4. Про проведення міського конкурсу поетів-

початківців «Зелене гроно» 

5. Про проведення ХХVІ Комплексної олімпі-

ади з математики, інформатики та фізики 

«Турнір чемпіонів» і виділення коштів для 

нагородження переможців. 

6.  Про нагородження керівників ЗЗСО та ЗДО 

з нагоди відзначення ювілеїв 

01.03.- 

31.03. 

Рішення 

 
Перекрестенко 

Н.В. 

 

 

Перекрестенко 

Н.В. 

 

 

 

Перекрестенко 

Н.В. 

 

Перекрестенко 

Н.В. 

 

Лебідь І.Н. 

 

 

Лебідь І.Н. 

 

К в і т е н ь  

1.  Організаційно-

регламентуюча 

діяльність  

Організувати та провести:     

 перевірку списків випускників-екстернів 

для уточнення реєстру в НМЦ ПТО у Він-

ницькій області; 

01.04.- 

15.05. 

Лист- 

замовлення 
Діденко Л.М.  

 цикл вистав дитячого соціально-правового 

агіттеатру «Win-Stream» на тему «Булінг, 

що це таке і як з ним боротися» для школя-

рів міста; 

03.04.- 

05.04. 

Графік Перекрестенко 

Н.В. 

Мусійчук С.І. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

 екологічний марафон «Ми творимо пла-

нету власноруч»; 

15.04.- 

26.04.. 

Наказ Грішина М.С., 

Москальчук Н.І., 

Гарник Л.П. 

 

 міський екологічний форум для учнів та 

педагогів ЗЗСО; 

17.04. Наказ Грішина М.С., 

Москальчук Н.І. 

 

 

 чемпіонати з різних видів спорту в рамках 

«Стартів надій» серед вихованців закладів 

дошкільної освіти; 

22.04.- 

14.06. 

Протоколи Гарник Л.П.  

 звітно-виборчу конференцію міської гро-

мадської організації «Союз старшокласни-

ків «Лідер»; 

26.04. Інформаційні 

матеріали 
Перекрестенко 

Н.В. 

Мусійчук С.І. 

 

 конкурс «Кращий знавець англійської 

мови» (гурток «Спілкуймося англійської»); 
19.04. 

Наказ Рудик Л.Т.  

 фестиваль для обдарованих дітей з інвалід-

ністю « Повір у себе»; 24.04. 
Наказ Марченко Н.Ю.  

 ХХVІ Комплексну олімпіаду з математики, 

фізики, інформатики «Турнір чемпіонів»; 

30.04.- 

05.05. 

Узагальнена 

інформація 
Лебідь І.Н.  

 засідання Колегії Департаменту освіти з 

порядком денним:  

1. Про хід реалізації основних положень Кон-

цепції Нової української школи в закладах 

загальної середньої освіти.  

2. Про нагородження грошовими преміями мі-

ської ради обдарованих учнів, педагогів, ке-

рівників закладів освіти  міста. 

 

 

23.04. 

 

 

Довідки, 

рішення 

Колегії ДО 

 

 

 

Діденко Л.М. 
 

 

Малявіна Т.В. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

3. Про виплату щомісячної стипендії 

     Вінницької міської ради кращим учням 

  закладів загальної середньої та позашкіль-

ної освіти  у ІІ семестрі 2018-2019 навчаль-

ного року 

Грішина М.С. 

 

 

 

 

2.  Заходи з охорони 

життя та зміц-

нення здоров’я 

учасників  

навчально- 

виховного  

процесу 

 

Провести:     

 моніторинги:     

 підготовки енергетичного господарства до 

роботи в новому навчальному році; 

01.04- 

10.10. 

Акти Рудик Л.Т.  

  проведення тижня знань безпеки життєді-

яльності в ЗДО та  ЗЗСО; 

22.04.- 

26.04. 

Довідка Щеголева Т.А. 

Рудик Л.Т. 

 

 проведення Днів  цивільного захисту в за-

кладах загальної середньої освіти; 

22.04.- 

26.04. 

Наказ Рудик Л.Т.  

 щорічне оцінювання фізичної підготовле-

ності населення України; 

05.04.- 

28.04. 

Узагальнена 

інформація 
Марченко Н.Ю.  

 інструктивно-методичний семінар з прове-

дення «Дня цивільного захисту» з практич-

ним відпрацюванням дій на випадок над-

звичайних, несприятливих побутових або 

нестандартних ситуацій та в умовах загрози 

терористичного акту  на базі  ЗЗСО № 27 ;  

10.04.  

Іпформаційні 

матеріали 

 

Рудик Л.Т. 

 

 міський етап фестивалю «Дружин юних по-

жежників»; 

11.04- 

15.04. 

Протокол Рудик Л.Т.  

 семінар для вихователів-методистів ЗДО 

«Показовий день «Тижня безпеки дитини» з 

практичним відпрацюванням дій на випа-

док надзвичайних, несприятливих побуто-

вих, нестандартних ситуацій та в умовах за-

грози терористичного акту» 

11.04. Інформаційні 

матеріали 
Москальчук Н.І. 

Гарник Л.П. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

3.  Робота з керів-

ними кадрами 

Провести засідання міської атестаційної комі-

сії 

03.04.- 

04.04. 

Наказ Яценко О.В., 

Божок І.В., 

Москальчук Н.І. 

 

4.  Інноваційна та 

науково- 

методична  

діяльність 

 

Провести семінари:     

 для директорів ЗЗСО на тему «Формування 

управлінської компетентності керівників 

закладів освіти в умовах становлення Нової 

української школи» на базі ЗЗСО№31; 

15.04. Інформаційні 

матеріали 
Яценко О.В., 

Божок І.В., 

Москальчук Н.І. 

 

 

 для  керівників ЗДО  на тему «Художньо-

естетичний розвиток дошкільника як ос-

нова формування загальнокультурної гра-

мотності учня Нової української школи» на 

базі КЗ «ДНЗ №36 ВМР»; 

18.04. Інформаційні 

матеріали 
Москальчук Н.І., 

Гарник Л.П. 

 

 для начальників таборів з денним перебу-

ванням дітей «Один день в таборі» 

 

24.04. Інформаційні 

матеріали 
Перекрестенко 

Н.В. 

Мусійчук С.І. 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

Координаційно-

аналітична 

діяльність 

Провести:     

 консультативні дні в:     

 КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. № 22 ВМР»;  12.04. 

 

Довідка, 

 наказ 
Божок І.В. 

Лебідь І.Н. 

Рудик Л.Т. 

 

 КЗ «ДНЗ №4 ВМР»; 19.04. Довідка, 

наказ 
Божок І.В., 

Гарник Л.П. 

 

 КЗ «ЗШ І ст. № 25 ВМР»; 26.04. 

 

Довідка, 

 наказ 
Божок І.В. 

Лебідь І.Н. 

Діденко Л.М. 

 

 моніторинги:      
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

  організації національно-патріотичного ви-

ховання дітей та учнівської молоді;   

01.04.- 

26.04 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 

 

 готовності стану матеріально-спортивної 

бази навчальних закладів  до роботи в вес-

няно-літній період; 

01.04.- 

26.04 

Наказ Гарник Л.П. 

Марченко Н.Ю. 

 

 забезпечення наступності в роботі дошкіль-

ного та загальноосвітнього закладів; 

08.04.-

19.04. 

Наказ Гарник Л.П.  

 впровадження системи оцінки якості знань 

учнів 8-11 класів  з української мови, мате-

матики, історії України у  закладах загаль-

ної середньої освіти 

08.04.- 

19.04. 

Наказ Божок І.В., 

Москальчук Н.І., 

Лебідь І.Н. 

 

Забезпечити організоване проведення моніто-

рингу МОН України якості початкової освіти 

для випускників 4-х класів  

За гра-

фіком   

МОНУ 

Інформаційні 

та аналітичні 

матеріали 

Діденко Л.М., 

Зима Л.Т., 

Керівники ЗЗСО 

 

6. Зміцнення  

навчально- 

матеріальної бази 

закладів освіти. 

Фінансово- 

господарська  

діяльність. 

Звіт про надходження позабюджетних коштів 

за 3 місяці 

до 

05.04. 

Звіт Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Узагальнення інформації щодо фонду заробіт-

ної плати по галузі Освіта та заборгованість 

(затримка з виплати) по оплаті праці 

05.04. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Складання консолідованої фінансової звітно-

сті за І квартал 2019 року по галузі «Освіта» 

04.04.-

20.04. 

Звіт Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Формування уточненої потреби у видатках до 

кінця місяця та внесення змін до кошторису 

18.04.-

23.04. 

Лист, 

довідки на 

зміну планів 

Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Розрахунок потреби у коштах для виплати від-

пускних та матеріальної допомоги на оздоров-

лення педагогічним працівникам  

23.04.- 

30.04. 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Формування замовлення на фінансування ви-

датків по галузі «Освіта» у травні 

до 

26.04 

Лист, 

замовлення  
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

Нарада з головними бухгалтерами галузі щодо 

аналізу фінансової звітності за І квартал, зміни 

в чинному законодавстві 

26.04. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

 

 

Підготувати проект 

рішення на засідання 

виконкому міської 

ради 

 

1. Про подарунки випускникам 2018-2019 нав-

чального  року. 

2. Про виплату щомісячної стипендії міської 

ради кращим студентам та учням закладів 

освіти міста. 

3. Про організацію проведення дитячого фес-

тивалю народної хореографії «Барвінкове 

кружало» у м. Вінниці. 

4. Про нагородження керівників ЗЗСО та ЗДО 

з нагоди відзначення ювілеїв 

5. Про проведення міського конкурсу «Колис-

кова пісня» серед закладів дошкільної 

освіти  

6. Про нагородження з нагоди Міжнародного 

дня захисту дітей 

 

 

 
 

 

01.04.- 

30.04. 

 

 

Рішення 

 

 

Рішення 

 

 

Рішення 

 

 

Рішення 

 

 

Рішення 

 

 

Рішення 

 

 

Діденко Л.М. 

 

Грішина М.С 

 

 

Перекрестенко 

Н.В. 

 

Лебідь І.Н. 

 

Гарник Л.П. 

 

 

Гарник Л.П. 

 

Т р а в е н ь 

1.  Організаційно-

регламентуюча 

діяльність  

 

Формування остаточного підтвердження замо-

влення документів про освіту особливого зра-

зка (золота, срібна медаль)  

до  

13.05. 

Лист-підтвер-

дження 
Діденко Л.М.  

Формування остаточного підтвердження замо-

влення документів про освіту особливого зра-

зка (свідоцтва з відзнакою)  

до 

17.05. 

Лист-підтвер-

дження 
Діденко Л.М.  
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

Замовлення передруку зіпсованих документів 

про освіту, дублікатів втрачених документів 

про освіту, заміна зіпсованих додатків у НМЦ 

ПТО у Вінницькій області 

13.05.-  

31.05. 

Листи-замов-

лення 
Діденко Л.М.  

Організувати та провести:     

 патріотичну акцію «Пам’ятаємо. Перемага-

ємо»; 

 

02.05.- 

10.05. 

Узагальнені 

матеріали 

Перекрестенко Н.В., 

Москальчук Н.І. 
 

 ХІV Міжнародний фестиваль народної хо-

реографії «Барвінкове кружало»; 

01.05.- 

08.05. 

Рішення Перекрестенко 

Н.В. 

 

 міський конкурс освітніх проектів; 06.05.- 

31.10. 

Наказ Гарник Л.П.  

 гала-концерт загальноміського фестивалю 

дитячої творчості «Чарівна квітка» серед 

вихованців закладів дошкільної освіти; 

31.05. Наказ Гарник Л.П. 

Щеголева Т.А. 

 

 заходи:     

 до Дня пам'яті та примирення та Дня пере-

моги над нацизмом в Європі; 

 

08.05. Узагальнена 

інформація 
Перекрестенко 

Н.В. 

Грішина М.С. 

 

 до Дня Європи; 14.05.- 

19.05. 

Узагальнена 

інформація 
Перекрестенко 

Н.В. 

Грішина М.С. 

 

 тижневик «Сімейні цінності»; 13.05.- 

17.05. 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 

 

 ІІ тур загальноміського фестивалю серед 

вихованців закладів дошкільної освіти  «Ча-

рівна квітка»; 

14.05.- 

31.05. 

 

Протокол, 

матеріали 
Гарник Л.П.  

 свято обдарованої юні «Талант - 2019» 22.05. Рішення  Перекрестенко 

Н.В., 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

виконкому 

ВМР 
Малявіна Т.В. 

Організувати проведення основної сесії зовні-

шнього незалежного оцінювання – 2019 з: 
 

Узагальнена 

інформація 
Божок І.В, 

Лебідь І.Н. 

 

  математики 

 

21.05.    

 української мови  

 

23.05.    

 іспанської, німецької, французької мов 27.05.    

 англійської мови 28.05.    

  фізики 30.05.    

2. Заходи з охорони 

життя та зміц-

нення здоров’я 

учасників  

навчально- 

виховного  

процесу 

Провести:     

 моніторинги:      

 стану забезпечення права на освіту осіб з 

особливими потребами; 

07.05.- 

31.05. 

Узагальнені 

матеріали 
Марченко Н.Ю.  

 проведення тижня безпеки в ЗДО; 13.05.- 

17.05. 

Узагальнені  

матеріали 
Гарник Л.П., 

Щеголева Т.А. 

 

 фізкультурно-оздоровчий захід «День здо-

ров’я»; 

13.05.- 

17.05. 

Узагальнені 

матеріали 
Марченко Н.Ю.  

 змагання «Нащадки козацької слави»; 13.05.- 

17.05. 

Наказ Марченко Н.Ю.  

 навчання та перевірку знань  працівників 

міських пришкільних таборів з денним пе-

ребуванням з питань ОП БЖД 

30.05.-  

31.05. 

Протокол  

Рудик Л.Т. 

 

3. 

 

Робота з керів-

ними кадрами 

 

Участь у проведенні звітування керівників за-

кладів освіти на загальних зборах (конферен-

ціях) 

27.05.- 

28.06. 

 Працівники ДО  



22 

 

№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

4. 

 

Інноваційна та 

науково- 

методична  

діяльність 

Провести засідання школи резерву керівників за-

кладів дошкільної освіти на тему «Створення си-

стеми атестаційної роботи в ЗДО. Алгоритм під-

готовки та проведення атестації педагогічних 

працівників» 

13.05. Узагальнені 

матеріали 
Москальчук Н.І., 

Гарник Л.П. 

 

Підведення підсумків методичної роботи за 

2018-2019 навчальний рік в рамках загальномі-

ського проекту «Ім’я в освіті міста» 

16.05. Узагальнені 

матеріали 
Москальчук Н.І.  

5. Координаційно-

аналітична  

діяльність  

Здійснити моніторинги якості освіти випуск-

ників: 

    

 школи І ступеня; 13.05.- 

20.05.  

Наказ Діденко Л.М., ке-

рівники ЗЗСО 
 

 школи ІІ-ІІІ ступенів 22.05.- 

20.06. 

Інформаційні 

та аналітичні 

матеріали 

Божок І.В., 

Лебідь І.Н., 
керівники ЗЗСО 

 

Провести консультативний день в КЗ «ДНЗ 

№45 ВМР» 

17.05. Довідка,  

наказ 
Божок І.В., 

Гарник Л.П. 

 

Опрацювання документів на відповідність  на-

городження  золотими та срібними медалями 

випускників у закладах загальної середньої 

освіти міста 

20.05.- 

21.06. 

Інформаційні 

матеріали 
Божок І.В., 

Лебідь І.Н. 

 

6.  Зміцнення  

навчально- 

матеріальної 

бази закладів 

освіти.  

Фінансово- 

господарська  

Узагальнення інформації щодо фонду заробіт-

ної плати по галузі Освіта та заборгованість 

(затримка з виплати) по оплаті праці 

06.05. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Звіт про надходження позабюджетних коштів 

за 4 місяці  

07.05. Звіт Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Опрацювання показників економічного та со-

ціального розвитку галузі 

13.05-

17.05. 

Узагальнена 

інформація 
Божок І.В.,         

Мазур Н.В.,  
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

діяльність Лебідь І.Н. 

Формування уточненої потреби у видатках до 

кінця місяця та внесення змін до кошторису 

17.05.-

22.05. 

Лист, 

Довідки на 

зміну планів 

Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Формування замовлення на фінансування ви-

датків по галузі «Освіта» у червні 

до 

29.05. 

Лист, 

замовлення  
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Розрахунок потреби у видатках на фінансу-

вання відпускних та матеріальної допомоги на 

оздоровлення 

до 

29.05. 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Нарада з головними бухгалтерами галузі щодо 

порядку виплати відпускних та матеріальної 

допомоги на оздоровлення, зміни в чинному 

законодавстві 

29.05. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Підготувати проект 

рішення на засідання 

виконкому міської 

ради 

1. Про нагородження грошовими преміями 

міської ради обдарованих учнів, педагогів, 

керівників навчальних закладів міста. 

2. Про організацію відпочинку та оздоров-

лення дітей м. Вінниці влітку 2019 року. 

3. Про нагородження переможців міського 

конкурсу фахової майстерності молодих 

учителів «Надія» 

4. Про нагородження переможців конкурсу 

на кращий навчальний посібник «Поділь-

ська Вікторія» 

5. Про виділення коштів для нагородження 

переможців та призерів міського конкурсу 

«Ярмарок фазових сподівань» 

6. Про нагородження керівників ЗЗСО та ЗДО 

з нагоди відзначення ювілеїв 

02.05.-  

30.05. 

Рішення 

 

 

 

Рішення 

 

 

Рішення 

 

 

Рішення 

 

 

Рішення 

 

 

Рішення 

 

 

Малявіна Т.В. 

 

 

Грішина М.С. 

 

Перекрестенко 

Н.В. 

 

Перекрестенко 

Н.В. 

 

Перекрестенко 

Н.В. 

 

Лебідь І.Н. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

7. Про проведення чемпіонатів з різних видів 

спорту в рамках «Стартів надій» серед ви-

хованців закладів дошкільної освіти. 

8. Про проведення міського фестивалю дитя-

чої творчості серед дітей дошкільного віку 

«Чарівна квітка» 

 

Рішення 

 

 

 

Рішення 

Гарник Л.П. 

 

 

 

Гарник Л.П. 

Ч Е Р В Е Н Ь 

1.  

 

 

Організаційно-

регламентуюча 

діяльність  

 

Забезпечити організацію відпочинку та оздо-

ровлення дітей влітку 2019 року 

03.06.- 

30.08. 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 

Грішина М.С. 

 

 Провести:     

 заходи з відзначення Міжнародного дня за-

хисту дітей; 
 

01.06. 

Інформаційні 

матеріали 
Яценко О.В., 

Гарник Л.П. 

 

 закриття чемпіонату з різних видів спорту в 

рамках «Стартів надій» серед вихованців 

закладів дошкільної освіти 

14.06. Наказ  Гарник Л. П.  

Здійснити:      

 комплектування груп дитячим континген-

том закладів дошкільної освіти, зміну ста-

тусу в реєстраційних картках дітей в загаль-

ному міському електронному реєстрі; 

03.06.- 

30.09. 

Інформаційні 

матеріали 
Гарник Л.П. 

Щеголева Т.А. 

 

 формування узагальнених списків учнів 1-х 

та 10-х класів; формування мережі   1-х та 

10-х класів; 

03.06.- 

30.08. 

Інформаційні 

матеріали 
Божок І.В, 

Мазур Н.В., 

Лебідь І.Н.., 

Діденко Л.М., 

Малявіна Т.В. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

  комплектацію груп дітей для відпочинку в 

оздоровчих закладах та забезпечити їх орга-

нізоване перевезення; 

03.06.- 

30.08. 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 

Грішина М.С. 

 

 замовлення передруку зіпсованих докумен-

тів про освіту, дублікатів втрачених доку-

ментів про освіту, заміна зіпсованих додат-

ків у НМЦ ПТО у Вінницькій області 

03.06.- 

28.06. 

Листи- 

замовлення 
Діденко Л.М.  

Організувати проведення основної сесії зовні-

шнього незалежного оцінювання – 2019 з: 

03.06.- 

13.06. 

Інформаційні 

матеріали 
Божок І.В, 

Лебідь І.Н.,  

керівники пунктів 

тестування 

 

історії України; 04.06.    

біології; 06.06.    

географії;  11.06.    

хімії 13.06.    

Провести засідання Колегії Департамент 

освіти з порядком денним: 

1. Про роботу соціально-психологічної слу-

жби системи освіти м. Вінниці. 

2. Про стан забезпечення права на освіту осіб 

з особливими потребами в 2018-2019 нав-

чальному році. 

3. Про підсумки роботи КУ ««Інклюзивно-ре-

сурсний центр №1 Вінницької міської 

ради». 

4. Про підсумки моніторингу організації наці-

онально-патріотичного виховання дітей та 

учнівської молоді у закладах загальної сере-

дньої освіти. 

21.06.   

Грішина М.С., 

Воловодівська 

Ж.О. 

Марченко Н.Ю. 

 

Марченко Н.Ю., 

Гарлінська О.М. 

 
Перекрестенко 

Н.В. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

2. Заходи з охорони 

життя та зміц-

нення здоров’я 

учасників  

навчально- 

виховного  

процесу 

Забезпечити функціонування мережі пришкі-

льних таборів з денним перебуванням дітей на 

базі навчальних закладів міста 

03.06.- 

21.06. 

Рішення 

виконкому 
Перекрестенко 

Н.В. 

Грішина М.С. 

 

Здійснити перевірку стану організації охорони 

праці, безпеки життєдіяльності в пришкільних 

таборів з денним перебуванням 

10.06.- 

14.06. 

Довідка Рудик Л.Т.  

Провести інструктажі з супроводжуючими ді-

тей на відпочинок до заміських таборів та в 

зворотному напрямку 

10.06.- 

30.06. 

Протокол Рудик Л.Т.  

4. Інноваційна та 

науково- 

методична  

діяльність 

Провести творчий звіт випускників Школи мо-

лодого заступника директора закладів загаль-

ної середньої освіти на базі КУ «ММК» 

 

10.06. Інформаційні 

матеріали 
Москальчук Н.І.  

5. Координаційно-

аналітична  

діяльність  

Узагальнити інформацію стосовно  організації 

індивідуального навчання в домашніх умовах з 

хворими учнями в закладах освіти за підсум-

ками 2018-2019  навчального року 

до  

21.06. 

Наказ Діденко Л.М.  

Провести перевірки:     

 стану організації літнього оздоровлення в 

ЗДО; 

03.06.- 

27.06. 

Наказ 

 
Гарник Л.П., 

Щеголева Т.А. 

 

 стану організації роботи таборів з денним 

перебуванням дітей 

03.06.- 

21.06. 

Наказ Грішина М.С. 

 

 

6. Зміцнення  

навчально- 

матеріальної 

бази закладів 

освіти.  

Фінансово- 

господарська  

Узагальнення інформації щодо фонду заробіт-

ної плати по галузі Освіта та заборгованість 

(затримка з виплати) по оплаті праці 

06.06. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Підготовка закладів освіти до роботи в новому 

навчальному році, контроль за ходом ремонт-

них робіт  

04.06. - 

30.06. 
Узагальнена 

інформація 

Яценко О.В., 

керівники  

закладів, 

Мельник А.В. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

діяльність. Звіт про надходження позабюджетних коштів 

за 5 місяців 

до 

06.06 

Звіт Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Контроль за фінансуванням витрат на  літню 

оздоровчу кампанію 2019 року 

03.06.-

30.06. 

Замовлення 

на  

фінансування 

Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Уточнюючі розрахунки потреби у коштах для 

виплати відпускних та матеріальної допомоги 

на оздоровлення педагогічним працівникам  

11.06.-

18.06 

Лист,  

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Формування уточненої потреби у видатках до 

кінця місяця та внесення змін до кошторису 

18.06-

21.06 

Лист, 

довідки на 

зміну  

планів 

Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Формування замовлення на фінансування ви-

датків по галузі «Освіта» у липні 

до 

26.06. 

Лист, 

замовлення  
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Нарада з головними бухгалтерами галузі щодо 

складання звітності за І півріччя, оплата літніх 

оздоровчих таборів, зміни в чинному законо-

давстві 

26.06 Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Л и п е н ь 

1.  Організаційно-

регламентуюча 

діяльність  

Замовлення передруку зіпсованих документів 

про освіту, дублікатів втрачених документів 

про освіту, заміна зіпсованих додатків у НМЦ 

ПТО у Вінницькій області 

до 

31.07. 

Листи- 

замовлення 
Діденко Л.М.  

Комплектування груп закладів дошкільної 

освіти дитячим контингентом. Зміна статусу в 

реєстраційних картках дітей в загальному мі-

ському електронному реєстрі 

01.07.- 

30.09. 

Узагальнена 

інформація 
Гарник Л.П. 

Щеголева Т.А. 

 

Організувати проведення додаткової сесії зов-

нішнього незалежного оцінювання – 2019  

02.07.- 

11.07. 

Узагальнена 

інформація 
Божок І.В, 

Лебідь І.Н.,  
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

керівники пунктів 

тестування 

2. 

 

Заходи з  охорони 

життя та зміц-

нення здоров’я 

учасників  

навчально- 

виховного  

процесу 

Провести:     

 інструктажі з супроводжуючими дітей на 

відпочинок до заміських таборів та в зворо-

тному напрямку; 

01.07.- 

31.07. 

Протокол Рудик Л.М.  

 перевірку заземлюючого пристрою, опору 

ізоляції в ЗЗСО міста 

01.07.- 

16.08. 

Узагальнена 

інформація 
Рудик Л.М.  

3. Робота з керів-

ними кадрами 

Здійснити комплектацію керівних педагогіч-

них кадрів в закладах  освіти міста на  основі 

проведення конкурсу     

01.07.- 

29.12. 

Протоколи,  

 накази 
Яценко О.В. 

Лебідь І.Н. 

 

5. 

 

Координаційно-

аналітична  

діяльність  

 

Провести:     

 перевірку  стану організації літнього оздо-

ровлення в чергових закладах дошкільної 

освіти; 

08.07.- 

19.07. 

 

Довідка 

 

 

Гарник Л.П., 

Щеголева Т.А. 

 

 

 моніторинг й оцінку реалізації ініціативи 

«Громада, дружня до дітей та молоді» у мі-

сті Вінниця на 2018-2020 роки 

01.07- 

31.07. 

Звіт Перекрестенко 

Н.В. 

 

6. Зміцнення  

навчально- 

матеріальної 

бази закладів 

освіти.  

Фінансово- 

господарська  

діяльність. 

Складання консолідованої фінансової звітно-

сті за І півріччя по галузі «Освіта» 

01.07-

18.07 

Звіт Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Підготовка закладів освіти до роботи в новому 

навчальному році, контроль за ходом ремонт-

них робіт  

01.07. - 

31.07. 

Узагальнена 

інформація 
Яценко О.В., 

керівники  

закладів, 

Мельник А.В. 

 

Узагальнення інформації щодо фонду заробіт-

ної плати по галузі Освіта та заборгованість 

(затримка з виплати) по оплаті праці 

05.07. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

Звіт про надходження позабюджетних коштів 

за 6 місяців 

до 

05.07 

Звіт Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Аналіз видатків на виконання програм, 

прийнятих в галузі «Освіта» 

до 

15.07. 

Інформація на 

ОДА 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Формування списків по дітях-сиротах та дітях, 

позбавлених батьківського піклування на при-

дбання шкільної та спортивної форми 

15.07-

26.07 

Списки Мазур Н.В., 

Оголь Л.С. 

 

Формування уточненої потреби у видатках до 

кінця місяця та внесення змін до кошторису 

17.07-

22.07 

Лист, 

довідки на 

зміну планів 

Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Формування замовлення на фінансування ви-

датків по галузі «Освіта» у серпні 

до 

29.07. 

Лист, 

замовлення  
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Контроль за фінансуванням витрат на літню 

оздоровчу кампанію  2019 року 

01.07.-

31.07. 

Замовлення 

на фінансу-

вання 

Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Нарада з головними бухгалтерами галузі щодо 

аналізу звітності за І півріччя, зміни в чинному 

законодавстві 

26.07. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

С е р п е н ь 

1.  Організаційно-

регламентуюча 

діяльність  

 

Підготувати та провести:     

 міський рейд «Всеобуч»; 01.08.- 

31.10. 

Наказ Марченко Н.Ю., 

адміністрації 

ЗЗСО 

 

 комплектування груп дитячим континген-

том закладів дошкільної освіти. Зміна ста-

тусу в реєстраційних картках дітей в загаль-

ному міському електронному реєстрі; 

01.08.- 

30.09. 

Узагальнена 

інформація 
Гарник Л.П. 

Щеголева Т.А. 

 

 огляд стану готовності закладів освіти до 

роботи в новому навчальному році; 

13.08.- 

21.08. 

Наказ Яценко О.В., 

Гарник Л.П., 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

Рудик Л.Т. 

 заходи до річниці Дня незалежності Укра-

їни; 

22.08.- 

24.08. 

Узагальнена 

інформація 
Перекрестенко 

Н.В 

Грішина М.С 

 

 серпневу конференцію педагогічних праці-

вників закладів освіти міста 

27.08.- 

30.08. 

Резолюція, 

інформаційні 

матеріали 

Департамент 

освіти, ММК 

 

2.  

 

Заходи з охорони 

життя та зміц-

нення здоров’я 

учасників  

навчально- 

виховного  

процесу 

Провести інструктажі з супроводжуючими ді-

тей на відпочинок до заміських таборів та в 

зворотному напрямку 

 

01.08.- 

30.08. 

 

Протокол 

 
Рудик Л.Т. 

 

 

 

4. Інноваційна та 

науково- 

методична  

діяльність 

Провести засідання міських фахових методич-

них об’єднань 

27.08.-

29.08. 

Узагальнені 

матеріали 
Божок І.В., 

Москальчук Н.І. 

 

6. Зміцнення  

навчально- 

матеріальної 

бази закладів 

освіти.  

Фінансово- 

господарська  

діяльність. 

Підготовка закладів освіти до роботи в но-

вому навчальному році, контроль за ходом ре-

монтних робіт  

01.08. - 

31.08. 

Узагальнена 

інформація 
Яценко О.В., 

керівники  

закладів, 

Мельник А.В. 

 

Узагальнення інформації щодо фонду заробіт-

ної плати по галузі Освіта та заборгованість 

(затримка з виплати) по оплаті праці 

06.08. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Звіт про надходження позабюджетних коштів 

за 7 місяців 

до 

06.08 

Звіт Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Формування уточненої потреби у видатках до 

кінця місяця та внесення змін до кошторису 

15.08-

21.08. 

Лист, 

довідки на 

зміну планів 

Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

Розрахунок прогнозних показників до проекту 

міського бюджету по галузі «Освіта» на 2020 

рік 

20.08-

30.08. 

Розрахунки Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Нарада з головними бухгалтерами галузі 

щодо підготовки до нового навчального року, 

складання тарифікаційних списків, зміни в 

чинному законодавстві 

27.08. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Формування замовлення на фінансування ви-

датків по галузі «Освіта» у вересні 

до 

29.08. 

Лист, 

замовлення  
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Контроль за фінансуванням витрат на літню 

оздоровчу кампанію 2019 року 

01.08.-

31.08. 

Замовлення 

на фінансу-

вання 

Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Підготувати проект 

рішення на засідання 

виконкому міської 

ради 

1. Про нагородження подарунками першокла-

сників з нагоди Дня Знань.  

2. Про нагородження керівників ЗЗСО та ЗДО 

з нагоди відзначення ювілеїв. 

01.08.- 

31.08. 

 

 

 

Рішення 

 

Рішення 

Діденко Л.М. 

 

Лебідь І.Н. 

 

 

В е р е с е н ь 

1.  Організаційно-

регламентуюча 

діяльність  

Провести:     

 свято День знань; 01.09. Узагальнена 

інформація 
Департамент 

освіти, керівники 

ЗЗСО 

 

 міський етап Всеукраїнського профілакти-

чного заходу «Урок»; 

02.09. – 

31.10 

Узагальнена 

інформація 
Грішина М.С.  

 заходи до Дня міста; 02.09.-  

08.09. 

Узагальнена 

інформація 
Перекрестенко 

Н.В. 

Грішина М.С. 

 

 конкурс освітніх проектів;  02.09. – 

31.10 

Наказ Гарник Л.П.  
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

 міську спартакіаду школярів 20.09.- 

23.12. 

Наказ Марченко Н.Ю.  

Скласти мережу закладів загальної середньої 

освіти міста на 2019-2020 н. р. 

03.09.- 

10.09. 

Узагальнена 

інформація 
Лебідь І.Н.,  

Малявіна Т.В. 

 

Підготувати звіти:     

 про денні заклади загальної середньої 

освіти системи МОН України комунальної 

форми власності на початок 2019/2020 нав-

чального року (76-РВК); 

до  

20.09. 

Звіт Малявіна Т.В  

 про мови навчання та вивчення мови як пре-

дмета у закладах загальної середньої освіти 

системи МОН України комунальної форми 

власності на початок 2019/2020 навчаль-

ного року (Д-7-8); 

до  

25.09. 

Звіт Малявіна Т.В  

 про кількість дітей шкільного віку (77-

РВК); 

до 

31.09. 

Звіт Марченко Н.Ю.  

 щодо обліку та видачі документів про 

освіту закладами загальної середньої освіти 

у 2018-2019 н. р.; 

до  

01.10. 

Звіт Діденко Л.М.  

 про підвезення учнів до закладу; До 

 01.10. 

Звіт Рудик Л.Т.  

 про охоплення подальшим навчанням учнів 

9 та 11 класів; 

до  

12.10 

Звіт Марченко Н.Ю. 

 
 

 про охоплення учнів гарячим харчуванням до  

15.10 

Звіт Рудик Л.Т.  

Забезпечити:     



33 

 

№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

 участь учнів 9-10 класів у проведені І та ІІ 

турів конкурсу за Програмою «Акт на підт-

римку свободи - Програма обміну майбут-

ніх лідерів» (FLEX); 

03.09- 

28.09 

Узагальнена 

інформація 
Рудик Л.Т. 

 

 

 приписку громадян до призовної дільниці 

Вінницького міського військового комісарі-

ату; 

25.09.- 

30.12. 

Наказ Рудик Л.Т.  

 узагальнення матеріалів соціального паспо-

рту ЗДО та ЗЗСО  
23.09- 

21.10 

Узагальнена 

інформація 
Щеголева Т.А., 

Перекрестенко 

Н.В. 

 

2.  Заходи з охорони 

життя та зміц-

нення здоров’я 

учасників  

навчально-вихов-

ного процесу 

Провести місячник з попередження ДТП 

“Увага – діти на дорозі” в закладах загальної 

середньої освіти 

02.09.- 

30.09. 

Наказ Рудик Л.Т.  

3. Робота з  

педагогічними 

кадрами 

Здійснити комплектацію керівних педагогіч-

них кадрів в закладах  освіти міста на  основі 

проведення конкурсу     

03.09.- 

28.12. 

Протоколи за-

сідань  комі-

сії, 

накази 

Яценко О.В. 

Лебідь І.Н. 

 

Провести урочистості до Всеукраїнського Дня  

дошкілля. 

26.09.  Гарник Л.П.  

4. Інноваційна та 

науково- 

методична  

діяльність 

  Організувати та провести І  тур конкурсу 

«Вихователь року» 

16.09.- 

18.10. 

Узагальнена 

інформація 
Гарник Л.П.  

5. Координаційно-

аналітична  

діяльність  

Провести:     

 консультативні дні в:     

 КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. № 26 ВМР»; 27.09 Довідка, Божок І.В.  
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

 

 

 наказ Лебідь І.Н. 

Марченко Н.Ю. 

 КЗ «ДНЗ №1 ВМР»; 20.09 Довідка, 

наказ 
Божок І.В., 

Гарник Л.П., 

 

 перевірки:     

 стану готовності спортивних майданчиків, 

обладнання та інвентаря в закладах освіти 

до роботи в осінньо-зимовий період ; 

 

02.09.- 

30.09. 

Узагальнена 

інформація 
Гарник Л.П., 

Марченко Н.Ю. 

 

 дотримання вимог щодо порядку прийому 

дітей до ЗДО; 

07.10.- 

31.10. 

Довідка, 

наказ 
Гарник Л.П. 

Щеголева Т.А. 

 

 

 дотримання вимог щодо порядку форму-

вання учнівського контингенту в ЗЗСО; 

 

10.09. - 

28.10. 

Довідка, 

наказ 
Божок І.В. 

Лебідь І.Н. 

 

 

 моніторинги:     

 бази даних учнів znz.edu.vn.ua; 03.09- 

09.09 

 Малявіна Т.В. 

 

 

 підвезення учнів ЗЗСО №№ 10, 18, 25, 30, 

36; 

03.09- 

21.09. 

Узагальнена 

інформація 
Рудик Л.Т.  

  кількості дітей з особливими потребами в 

закладах освіти; 

05.09- 

12.10 

Узагальнена 

інформація 
Марченко Н.Ю. 

 

 

 зайнятості учнів у позаурочний час 19.09- 

20.10 

Узагальнена 

інформація 
Перекрестенко 

Н.В. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

6. Зміцнення  

навчально- 

матеріальної 

бази закладів 

освіти.  

Фінансово- 

господарська  

діяльність. 

Узагальнення інформації щодо фонду заробіт-

ної плати по галузі Освіта та заборгованість 

(затримка з виплати) по оплаті праці 

06.09. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Звіт про надходження позабюджетних коштів 

за 8 місяців 

до 

06.09 

Звіт Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Перевірка тарифікаційних списків та штатних 

розписів, складених станом на 01 вересня 

2019 року 

16.09-

30.09 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Формування уточненої потреби у видатках до 

кінця місяця та внесення змін до кошторису 

18.09-

24.09 

Лист, 

довідки на 

зміну  

планів 

Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Нарада з головними бухгалтерами галузі 

щодо строків та порядку проведення інвента-

ризації, складання квартальної звітності, 

зміни в чинному законодавстві 

25.09. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Формування замовлення на фінансування ви-

датків по галузі «Освіта» у жовтні 

до 

27.09. 

Лист, 

замовлення  
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Перевірка калькуляції платних послуг, що на-

даються закладами освіти відповідно до функ-

ціональних повноважень  

03.09.-

28.09. 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Підготувати проект 

рішення на засідання 

виконкому міської 

ради 

1. Про проведення міського чемпіонату 

КВК «Елітліга - 2019» та нагородження пере-

можців. 

2. Про нагородження керівників ЗЗСО та 

ЗДО з нагоди відзначення ювілеїв. 

3. Про нагородження з нагоди відзначення 

Дня працівників освіти. 

 

02.09-

27.09 

Рішення 

 

 

Рішення 

 

Рішення 

Грішина М.С. 

 

 

Лебідь І.Н. 

 

Лебідь І.Н. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

 
 

 

Ж О В Т Е Н Ь 

1.  Організаційно-

регламентуюча 

діяльність  

 

Підготувати звіти:     

 про чисельність і склад педагогічних праці-

вників денних закладів загальної середньої 

освіти системи МОН України комунальної 

форми власності на 1 жовтня 2019 року (83-

РВК); 

до  

20.10. 

Звіт Лебідь І.Н.  

 про чисельність і склад педагогічних праці-

вників денних закладів загальної середньої 

освіти приватної форми власності на 1 жов-

тня 2019 року (83-РВК) 

до  

20.10. 

Звіт Лебідь І.Н.  

Провести:     

 міський етап ХІХ Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика; 

01.10-

26.10. 

Наказ Перекрестенко 

Н.В., 

Москальчук Н.І. 

 

 свято з нагоди відзначення Дня працівників 

освіти;  

02.10 Узагальнена 

інформація 
Перекрестенко 

Н.В. 

 

 міський чемпіонат з інтелектуальної гри для 

учнів старших класів «НОН-СТОП»; 

01.10-

29.11 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 

 

 міський етап Міжнародного мовно-літера-

турного конкурсу учнівської молоді ім. Т. 

Шевченка; 

08.10-

26.10 

Наказ Перекрестенко Н.В., 

Москальчук  Н.І. 
 

 міські заходи до Дня захисника України та 

Дня українського козацтва; 

09.10-

14.10 

 Перекрестенко 

Н.В. 

Мусійчук С.І. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

 урок державотворення «12 фактів про Укра-

їнську революцію: правда і міфи» до 100-

річчя Української Революції; 

16.10 Узагальнена 

інформація 
Перекрестенко 

Н.В., 

Москальчук Н.І. 

 

 заключний етап конкурсу освітніх проектів 

(захист-презентація) 
31.10. Наказ Гарник Л.П.  

Забезпечити подання списків юнаків, які підля-

гають приписці до призовної дільниці    (Ф-1) 

в Вінницький ОМВК,  закладами  ЗЗСО 

до 

25.10 

наказ Рудик Л.Т.  

Провести засідання Колегії Департаменту 

освіти з порядком денним: 

1. Про результати моніторингу й оцінки реалі-

зації ініціативи «Громада, дружня до дітей 

та молоді» у місті Вінниця на 2018-2020 

роки.  

2. Про стан охоплення дітей і підлітків шкіль-

ного віку навчанням. 

3. Стан створення умов для здоров’я та фізич-

ного розвитку дітей дошкільного віку в закла-

дах дошкільної освіти. 

4. Про виплату щомісячної стипендії 

     Вінницької міської ради кращим учням 

     закладів загальної середньої та позашкіль-

ної освіти  у І семестрі 2019-2020 навчаль-

ного року. 

29.10. Рішення, 

довідки на ко-

легію 

Яценко О.В. 

 

Перекрестенко 

Н.В. 

 

Марченко Н.Ю. 

 

Гарник Л.П. 

 

 

Грішина М.С. 

 

 

 

 

2. Заходи з охорони 

життя та зміц-

нення здоров’я 

учасників  

навчально- 

Провести:     

 тижневик протипожежних заходів в закла-

дах освіти 

07.10.-

11.10. 

Наказ Рудик Л.Т.  

 навчання з охорони праці новопризначених 

працівників закладів освіти 

28.10.-

31.10. 

Протокол Рудик Л.Т.  
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

виховного  

процесу 

3. 

 

Робота з  

педагогічними 

кадрами 

 

Провести      

 міський етап Всеукраїнського конкурсу пе-

дагогів «Учитель  року»;                             

14.10. -

20.12. 

Узагальнена 

інформація 
Божок І.В., 

Москальчук Н.І., 

Лебідь І.Н. 

 

 ІІ тур конкурсу «Вихователь року - 2019» 21.10-

18.12. 

 

Наказ Гарник Л.П.  

4. 

 

Інноваційна  

та науково- 

методична  

діяльність 

Провести семінари:     

 для заступників директорів ЗЗСО зі стажем 

роботи до двох років на тему  «Освітнє се-

редовище Нової української школи: терито-

рія оновлення та партнерства» на базі 

ЗЗСО№ 22; 

 

10.10. Інформаційні 

матеріали 
Божок І.В., 

Москальчук Н.І. 

 

 

 для директорів ЗЗСО на тему «Модерніза-

ція управлінської діяльності в умовах освіт-

ніх змін» на базі ЗЗСО №34; 

21.10.  

 

Інформаційні 

матеріали 
Яценко О.В., 

Божок І.В., 

Москальчук Н.І. 

 

 для слухачів школи резерву керівних кадрів 

ЗЗСО на тему «Нормативно-правове забез-

печення освітньої діяльності закладів зага-

льної середньої освіти» на базі КУ «ММК»; 

 

29.10. Інформаційні 

матеріали 
Божок І.В., 

Москальчук Н.І. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

 для заступників директорів ЗЗСО з вихов-

ної роботи на тему «Формування культури 

здоров’я учнів як невід’ємна складова ста-

новлення соціально здорового учнівського 

середовища» на базі ЗЗСО №16 

30.10. Інформаційні 

матеріали 
Перекрестенко 

Н.В. 

Москальчук Н.І. 

 

5. Координаційно-

аналітична  

діяльність 

Провести:     

 моніторинги:      

 організації гурткової роботи у закладах за-

гальної середньої освіти;     

01.10.-

31.10. 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 

 

 стану організації харчування дітей в закла-

дах дошкільної освіти;  

07.10.-

08.11. 

Довідка, 

наказ 
Гарник Л.П.  

 консультативні дні в:     

  КЗ «ДНЗ №21 ВМР»;         04.10. Довідка, 

наказ 
Божок І.В., 

Гарник Л.П. 

 

 КЗ «ВТЛ» 18.10. 

 

Довідка, наказ Божок І.В. 

Лебідь І.Н. 

 

6. Зміцнення  

навчально- 

матеріальної 

бази закладів 

освіти.  

Фінансово- 

господарська  

діяльність. 

Складання консолідованої фінансової звітно-

сті за ІІІ квартал по галузі «Освіта» 

02.10-

19.10 

Звіт Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Звіт про надходження позабюджетних коштів 

за 9 місяців 

до 

07.10 

Звіт Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Узагальнення інформації щодо фонду заробіт-

ної плати по галузі Освіта та заборгованість 

(затримка з виплати) по оплаті праці 

07.10. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Формування уточненої потреби у видатках до 

кінця місяця та внесення змін до кошторису 

17.10-

22.10 

Лист, 

довідки на 

зміну  

планів 

Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

Формування проекту бюджету по галузі 

«Освіта» на 2020 рік 

17.10.-

31.10. 

розрахунки Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Формування замовлення на фінансування ви-

датків по галузі «Освіта» у листопаді 

до 

28.10. 

Лист, 

замовлення  
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Нарада з головними бухгалтерами галузі 

щодо аналізу звітності за ІІІ квартал, скла-

дання проекту кошторису на 2020 рік, зміни в 

чинному законодавстві  

29.10 Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Перевірка калькуляції платних послуг, що на-

даються закладами освіти відповідно до функ-

ціональних повноважень  

01.10.-

31.10. 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Інвентаризація товарно-матеріальних ціннос-

тей 

01.10.-

31.10. 

Узагальнена 

інформація 
ЦБ-ФС 

ЦБ № 2, 

ЦБ № 3 

 

Підготувати проект 

рішення на засідання 

виконкому міської 

ради 

1.Про проведення конкурсу освітніх проектів у 

дошкільній освіті міста. 

2.Про нагородження керівників ЗЗСО та ЗДО з 

нагоди відзначення ювілеїв. 

 

 

 

 

Рішення 

 

Рішення 

Гарник Л.П. 

 

Лебідь І.Н. 

 

Л И С Т О П А Д 

1.  Організаційно-

регламентуюча 

діяльність  

Забезпечити проведення Всеукраїнської Інтер-

нет-олімпіади з інформатики 

01.11.-

30.12. 

Узагальнена 

інформація 
Лебідь І.Н. 

Малявіна Т.В. 

 

Підготувати звіти:     

 про групування денних закладів загальної 

середньої освіти системи МОН України ко-

мунальної форми власності за кількістю 

вчителів, класів і учнів та про наповнюва-

ність класів учнями на початок 2019-2020 

навчального року (Д-6); 

до  

15.11. 

Звіт Малявіна Т.В  
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

 про профільне навчання і поглиблене ви-

вчення предметів на початок 2019-2020 на-

вчального року в денних закладах загальної 

середньої освіти системи МОН України ко-

мунальної форми власності (Д-5) 

до  

25.11. 

Звіт Малявіна Т.В  

Сформувати замовлення  до НМЦ ПТО у Він-

ницькій області на виготовлення документів 

про освіту для випускників 2019- 2020 н. р. 

до 

30.11. 

Лист-замов-

лення 
Діденко Л.М.  

Забезпечити спільно з міським методичним ка-

бінетом якісне проведення міських предмет-

них олімпіад, підготовку збірних команд для 

участі в обласних та Всеукраїнських предмет-

них олімпіадах  

04.11.-

24.12. 

Накази Божок І.В., 

Лебідь І.Н., 

Москальчук Н.І., 

Малявіна Т.В 

 

 

Провести:     

 міський конкурс соціальної реклами «Мо-

лодь Вінниці -  за життя без СНІД»; 

01.11.-

30.11. 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 

 

 зустрічі з батьками, діти яких навчаються 

на індивідуальній формі навчання або в ін-

клюзивних класах  в рамках проекту «Вчи-

тися на рівних»  на базі ІРЦ; 

01.11-

29.12. 

Узагальнені 

інформаційні  

матеріали 

Діденко Л.М., 

Марченко Н.Ю., 

керівник ІРЦ 

 

 декадник толерантності у ЗЗСО; 04.11.-

15.11. 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 

 

 конкурс «Spelling Bee»; 19.11-

23.11. 

Наказ Рудик Л.Т. 

 

 

 міський захід до Дня гідності та свободи; 21.11. Наказ Перекрестенко 

Н.В., 

Мусійчук С.І. 

 

 заходи в рамках Всеукраїнської акції  «16 

днів проти насильства» 

25.11-

08.12 

Узагальнені 

матеріали 
Грішина М.С.  
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

2.  

 

Заходи з охорони 

життя та зміц-

нення здоров’я 

учасників 

навчально-вихов-

ного процесу 

Організувати проведення тижня знань безпеки 

життєдіяльності у закладах дошкільної та зага-

льної середньої освіти  

 

19.11.-

23.11. 

 

Протокол 

 
Рудик Л.Т.  

4. 

 

Інноваційна та  

науково- 

методична  

діяльність 

 

Провести семінари:     

 для заступників директорів ЗЗСО з на-

вчально-виховної роботи по школі ІІ-ІІІ 

ступенів на тему «Неокухня НУШ щодо за-

безпечення рівних освітніх можливостей 

здобувачів освіти» на базі ЗЗСО№9; 

21.11. 

Узагальнені 

матеріали 
Божок І.В., 

Москальчук Н.І., 

Лебідь І.Н. 

 

 для заступників директорів ЗЗСО з на-

вчально-виховної роботи по школі І сту-

пеня на тему «Персоналізація навчального 

досвіду молодшого школяра для реалізації 

особистісно-орієнтованої моделі освіти Но-

вої української школи» на базі НВК: ЗШ І-

ІІІ ст. – гуманітарно-естетичного колегіуму 

№29 

27.11. 

 

Узагальнені 

матеріали 
Діденко Л.М. 

Москальчук Н.І. 

 

 

 

5. 

 

 

Координаційно- 

аналітична  

діяльність  

 

 

Провести:      

 консультативні  дні в:     

  КЗ «ЗДО №20 ВМР»; 08.11. Довідка, 

наказ 
Божок І.В., 

Гарник Л.П. 

 

 КЗ «НВК:ЗШ І –ІІІ ст.- гімназія № 30 ВМР»; 15.11. 

 

Довідка, 

наказ 
Божок І.В. 

Лебідь І.Н. 

Марченко Н.Ю. 

 

 моніторинги:     
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

 стану організації раціонального харчування 

в  закладах загальної середньої освіти; 

01.11.-

30.11. 

 

Наказ 

 
Рудик Л.Т. 

 

 

 формування природничо-екологічної ком-

петенції у дітей дошкільного віку; 
11.11-

22.11. 

Довідка, 

наказ 
Гарник Л.П.  

 оцінку якості надання послуг інклюзивно-

ресурсним центром 

01.11-

29.11. 

Узагальнені 

матеріали 
Марченко Н.Ю. 

 

 

6. Зміцнення  

навчально- 

матеріальної 

бази  

закладів освіти.  

Фінансово- 

господарська  

діяльність. 

Узагальнення інформації щодо фонду заробіт-

ної плати по галузі Освіта та заборгованість 

(затримка з виплати) по оплаті праці 

07.11. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Звіт про надходження позабюджетних коштів 

за 10 місяців 

до 

07.11. 

Звіт Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Аналіз потреби у видатках до кінця року за за-

хищеними статтям: заробітна плата, харчу-

вання, оплата енергоносіїв та комунальних 

послуг, стипендії  

15.11. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Формування уточненої потреби у видатках до 

кінця місяця та внесення змін до кошторису 

18.11-

22.11. 

Лист, 

довідки на 

зміну  

планів 

Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Нарада з головними бухгалтерами галузі 

щодо закриття бюджетного року, зміни в чин-

ному законодавстві  

26.11. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Формування замовлення на фінансування ви-

датків по галузі «Освіта» у грудні 

до 

27.11. 

Лист, 

замовлення  
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Формування проекту бюджету на 2020 рік по 

галузі «Освіта» 

01.11.-

30.11. 

розрахунки Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

Перевірка калькуляції платних послуг, що на-

даються закладами освіти відповідно до функ-

ціональних повноважень  

01.11.-

30.11. 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Інвентаризація товарно-матеріальних ціннос-

тей 

01.11.-

30.11. 

Протокол ЦБ-ФС 

ЦБ № 2, 

ЦБ № 3 

 

Підготувати проект 

рішення на засідання 

виконавчого комітету 

міської ради 

 

1. Про проведення конкурсу «Вихователь 

року – 2019». 

2. Про нагородження з нагоди Дня Святого 

Миколая. 

3. Про виплату щомісячної стипендії Вінниць-

кої міської ради кращим учням закладів за-

гальної середньої та позашкільної освіти мі-

ста у І семестрі 2019-2020 навчального 

року. 

4. Про проведення міського конкурсу новорі-

чних композицій «Зимова феєрія» та наго-

родження переможців. 

5. Про нагородження керівників ЗЗСО та ЗДО 

з нагоди відзначення ювілеїв 

 Рішення 

 

 

 

 

Гарник Л.П. 

 

Перекрестенко 

Н.В. 

Грішина М.С. 

 

 

 

 

Перекрестенко 

Н.В. 

 

Лебідь І.Н. 

 

ГР У Д Е Н Ь 

1.  Організаційно-

регламентуюча 

діяльність  

Підготувати звіти:     

 про продовження навчання для здобуття по-

вної загальної середньої освіти випускни-

ками 9-х класів закладів загальної середньої 

освіти у 2019-2020 навчальному році; 

до 

13.12 

звіт 

Марченко Н.Ю. 

 

 по фізичній культурі і спорту за формою 

№2-ФК. 

до  

25.12 

звіт Москальчук Н.І. 

Марченко Н.Ю.  

 

Провести:     
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

 інформаційно-роз’яснювальний тиждень 

щодо інклюзивного навчання «Рівний рів-

ному» в навчальних закладах; 

02.12-

06.12 

Наказ 

Марченко Н.Ю. 

 

 заходи:     

 до Міжнародного дня захисту людей з інва-

лідністю; 

02.12-

06.12 

Узагальнені 

матеріали 
Марченко Н.Ю.  

 у рамках Всеукраїнського тижня права; 09.12.-

13.12. 

Наказ Грішина М.С.  

 у рамках святкування новорічних та різдвя-

них свят; 

16.12.-

27.12 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 

 

 конкурси:     

 новорічних композицій «Зимова феєрія»; 
02.12.-

20.12. 

Наказ Перекрестенко 

Н.В., 

Гарник Л.П. 

 

 міський етап Всеукраїнського конкурсу уч-

нівської творчості; 

05.12-

31.12. 

Наказ Грішина М.С.  

 різдвяно-новорічну акцію «Подарунок від 

Святого Миколая»; 

02.12.-

19.12. 

Узагальнені 

матеріали 
Перекрестенко 

Н.В. 

 

 зустрічі міського голови:     

 з дітьми, які потребують особливої соціаль-

ної уваги з нагоди Дня Святого Миколая; 

19.12. Рішення вико-

нкому ВМР 
Перекрестенко 

Н.В. 

 

 зі стипендіатами Вінницької міської ради  20.12. Рішення вико-

нкому ВМР 
Перекрестенко 

Н.В. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

 засідання Колегії Департаменту освіти з  

порядком денним: 

1. Про підсумки впровадження системи оцінки 

якості знань учнів 8-11 класів  з української 

мови, математики, історії України у  закладах 

загальної середньої освіти. 

2. Про хід виконання рішень Колегії  ДО. 

21.12. Рішення 

Колегії 
 

 

Лебідь І.Н. 

 

 

 

Божок І.В. 

 

2.  Заходи з охорони 

життя та зміц-

нення здоров’я 

учасників  

навчально- 

виховного  

процесу 

Провести конкурс на кращий заклад з охорони 

праці, безпеки життєдіяльності 

02.12.-

20.12. 

Наказ Рудик Л.Т.  

3.  Робота з  

педагогічними 

кадрами 

Підготувати звіт про чисельність працюючих 

та військовозобов’язаних, які заброньовані згі-

дно з переліком посад і професій 

10.12-

20.12 

Узагальнені 

матеріали 
Рудик Л.Т.   

4. 

 

 

 

 

 

Інноваційна та 

науково- 

методична  

діяльність 

 

 

  Провести:     

 семінар для  керівників закладів дошкільної 

освіти на тему «Особливості застосування 

сучасних педагогічних технологій в процесі 

формування базових компетенцій дошкіль-

ників, необхідних для навчання в Новій ук-

раїнській школі » на базі КЗ «ДНЗ №73 

ВМР»; 

05.12 Узагальнені 

матеріали 
Москальчук Н.І., 

Гарник Л.П. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

 засідання школи резерву керівників закла-

дів дошкільної освіти на тему «Робота з ка-

драми. Прийняття працівників на роботу. 

Оформлення особових  справ, трудових 

книжок. Вимоги до складання посадових ін-

струкцій» на базі КЗ «ДНЗ№3 ВМР» 

06.12. Інформаційні 

матеріали 
Москальчук Н.І., 

Гарник Л.П. 

 

 

5. Координаційно- 

аналітична  

діяльність  

 

Провести консультативні дні в:     

 КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. № 32 ВМР»; 06.12 

 

Довідка, 

наказ 
Божок І.В. 

Лебідь І.Н. 

Малявіна Т.В. 

 

 КЗ «ДНЗ №50 ВМР»; 
13.12. 

Довідка, 

наказ 
Божок І.В., 

Гарник Л.П. 

 

 КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. № 34 ВМР» 20.12 

 

Довідка, наказ Божок І.В. 

Лебідь І.Н. 

Малявіна Т.В 

 

6.  Зміцнення  

навчально- 

матеріальної 

бази закладів 

освіти.  

Фінансово- 

господарська  

діяльність. 

Розрахунки та аналізи потреби у видатках до 

кінця бюджетного року 

03.12-

10.12 

Лист Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Узагальнення інформації щодо фонду заробіт-

ної плати по галузі Освіта та заборгованість 

(затримка з виплати) по оплаті праці 

06.12. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Формування проекту бюджету на 2020 рік по 

галузі «Освіта» 

02.12-

13.12 

Бюджетні за-

пити 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Узагальнення даних про вартість виконаних 

робіт по поточному та капітальному ремонту 

закладів освіти у 2019 році 

03.12-

10.12. 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

технагляд 

 

Звіт про надходження позабюджетних коштів 

за 11 місяців 

до 

06.12 

Звіт Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

вико-

нання 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконання 

Уточнення потреби у видатках до кінця року, 

внесення змін до річного кошторису 

17.12-

23.12 

Лист, 

довідки про 

зміни до 

кошт. 

Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Нарада з головними бухгалтерами галузі 

щодо закриття бюджетного року, підготовки 

до складання річного звіту, зміни в чинному 

законодавстві 

17.12. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Узагальнення даних про обсяги спожитих ене-

ргоносіїв закладами освіти у 2019 році 

17.12-

23.12 

Лист на пере-

затвердження 

лімітів 

Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Формування пропозицій щодо розподілу зве-

дених кошторисних показників та помісяч-

ного плану по галузі Освіта на 2020 рік 

до 

30.12 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

 


