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Календарний план роботи Департаменту освіти 

Вінницької міської ради на 2021 рік 
 

№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

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 

оновлення; 

04.01.- 

31.12. 
 

Малявіна Т.В., 

керівники ЗЗСО 

 

 онлайн-системи баз даних ЗДО міста 

dnz.edu.vn.ua, забезпечити її постійне 

оновлення 

04.01.- 

31.12. 
 

Любчак І.О. 

   керівники ЗДО 

 

Здійснити:     

 укладання договору з Навчально-

методичним центром професійно-технічної 

освіти у Вінницькій області щодо 

виготовлення документів про освіту для 

випускників 2020-2021 н. р., екстернів, 

передруку зіпсованих документів, 

дублікатів загублених документів; 

04.01.-

28.02. 

Договір Яценко О.В., 

Мазур Н.В., 

Діденко Л.М., 

керівники ЗЗСО 

 

 узагальнення відомостей про претендентів 

на нагородження золотою та срібною 

медалями, отримання свідоцтва з 

відзнакою; 

04.01.- 

01.02. 

Узагальнена 

інформація 
Діденко Л.М.  

 організаційне забезпечення приписки  

громадян України до призовної дільниці 

04.01- 

31.03. 

 Рудик Л.Т.  



2 

 

№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

Вінницького об’єднаного міського 

територіального комплектування та 

соціальної політики;  

 організаційне забезпечення реєстрації на 

пробне ЗНО-2021 

05.01-

19.01 

Узагальнена 

інформація 
Лебідь І.Н.  

 замовлення документів про освіту 

випускників 9-х та 11-х класів для 

внесення до відповідного реєстру   

25.01.- 

01.06. 

Списки,  

додаткові  

замовлення, 

наказ 

Діденко Л.М.  

Підготувати звіти:     

  по формі № 85-2020р.; 

 

04.01.- 

29.01. 

Узагальнена 

інформація 
Гарник Л.П. 

Щеголева Т.А. 

 

 

 про хід виконання у ІV кварталі 2020 року 

заходів Програми економічного і 

соціального розвитку Вінницької ОТГ на 

2020 рік по галузі «Освіта»  

04.01.- 

11.01. 

Узагальнена 

інформація 
Божок І.В., 

Мазур Н.В. 

 

 позашкільних навчальних закладів системи 

МОН України комунальної форми 

власності на 01.01.2020 р. (1-ПЗ); 

25.01. 

Звіт Перекрестенко Н.В.  

 за результатами моніторингу й оцінки 

реалізації ініціативи «Громада, дружня до 

дітей та молоді» у місті Вінниця за 2020 

рік 

31.01. Звіт Перекрестенко Н.В.  

Організувати та провести:      

 чемпіонат КВН «Елітліга - 2021» серед 

шкільних команд; 

14.01- 

31.05. 

Наказ Перекрестенко Н.В.   

 акція Пам'яті «Разом з власної волі» до Дня 21.01 
Узагальнені 

матеріали 
Мусійчук С.І.  
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

Соборності на базі Центру національно-

патріотичного виховання Вінницького 

міського палацу дітей та юнацтва 

Білик Ю.О. 

 учнівський онлайн-марафон «Від ідеї – до 

результату» (за підсумками реалізації 

учнівських проєктів у 2020 році) 

28.01 

Узагальнені 

матеріали 
Перекрестенко 

Н.В. 

Білик Ю.О. 

 

2. 

 

Заходи з охорони 

життя та 

зміцнення 

здоров’я 

учасників 

освітнього 

процесу 

Підготувати звіти:     

 про травматизм під час освітнього процесу 

у закладах освіти;  
11.01. 

Звіт Рудик Л.Т. 

Щеголева Т.А. 

 

 про травматизм на виробництві 7-ТНВ; 

 
15.01. 

Звіт Рудик Л.Т.  

Провести змагання за програмою міської 

Спартакіади серед школярів 

 

21.01.- 

17.05. 

 

Наказ 

 
Любчак І.О. 

 

 

3. 

 

 

Робота з  

педагогічними 

кадрами 

Здійснити комплектацію керівних 

педагогічних кадрів в закладах  освіти міста 

та працівників КУ «ЦПРПП ВМР»  на  основі 

проведення конкурсу     

04.01.- 

31.12. 

 

Протоколи  

засідань   

комісії,  

накази, 

контракти 

Яценко О.В., 

Лебідь І.Н. 

 

 

Організувати та провести:     

 робочу зустріч з керівниками закладів  

освіти 

04.01.-

29.01. 

Узагальнена 

інформація 

 

Яценко О.В., 

Божок І.В. 

 

 панельну дискусію з керівниками закладів 

загальної середньої освіти щодо  

стратегічного планування  та формування 

Стратегії розвитку закладу 

26.01. 

 

Узагальнена 

інформація 

 

Божок І.В., 

Качур В.О. 

 

 

4. Координаційно- Забезпечити організоване проведення За  Інформаційні Лебідь І.Н.,  
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

аналітична  

діяльність 

порівняльних  моніторингових досліджень  

якості освіти 

графіко

м   

МОНУ 

та аналітичні 

матеріали 
Діденко Л.М., 

Качур В.О., 

Керівники ЗЗСО 

Провести моніторинги:     

 реалізації ініціативи «Громада, дружня до 

дітей та молоді» у 2020 році 

11.01.-

31.01. 

Моніторингов

ий звіт 
Перекрестенко Н. 

В. 

 

 стану дотримання протиепідемічних вимог 

у  ЗДО в період карантину 

11.01.- 

29.01 

Довідка Гарник Л.П.  

5. 

 

 

Зміцнення  

навчально – 

матеріальної 

бази закладів 

освіти.  

Фінансово- 

господарська  

діяльність. 

Складання консолідованої річної фінансової 

звітності по галузі «Освіта» 

04.01-

22.01 

Звіт Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Нарада з головними бухгалтерами щодо 

складання річної фінансової звітності за 2020 

рік 

05.01. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Доведення до підвідомчих закладів річного 

розпису видатків на 2021 рік 

до 

25.01. 

Лімітні 

довідки 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Узагальнення та подання інформації на 

перезатвердження лімітів споживання 

закладами освіти енергоносіїв у 2020 році 

до 

25.01 

Лист з  

додатками 

 

Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Контроль за проведенням процедур 

закупівель теплової енергії, водопостачання 

та електропостачання, газопостачання 

04.01-

31.03 

Протоколи, 

звіти,  

договори 

Мазур Н.В., 

Білоконний Б. А. 

 

Звіт про надходження позабюджетних коштів 

за 2020 рік 

20.01 Звіт Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

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

енергоносіїв, харчування та заробітну плату у 

січні 2021 року 

15.01-

22.01 

Лист, 

замовлення на 

фінансування 

Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Формування замовлення на фінансування 

видатків по галузі «Освіта» у лютому 

до 

26.01 

Лист, 

на замовлення  
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

фінансування 

Підготовка проектів 

рішень на засідання 

виконкому міської 

ради 

 

1. Про нагородження керівників закладів 

освіти з нагоди відзначення ювілеїв.  

2. Про проект рішення міської ради «Про 

затвердження Плану дій та Плану 

моніторингу й оцінки реалізації 

ініціативи «Громада, дружня до дітей та 

молоді» у місті Вінниця на 2021-2023 

роки» 

 Довідки, 

рішення 

 

Лебідь І.Н. 

 
Перекрестенко Н.В. 

 

 

 

Л ю т и й 

1. Організаційно-

регламентуюча 

діяльність  

Організувати та провести:     

 інтелектуальну гру для дітей середнього 

шкільного віку «Кліктревел»;    

01.02.- 

31.03. 

Наказ Перекрестенко Н.В. 

Мусійчук С.І. 
 

 патріотичний фестиваль імені Героя 

України Максима Шимка; 

01.02-

17.02. 

Наказ Перекрестенко Н.В 

Білик Ю.О. 

 

 

 міську виставку-конкурс декоративно-

ужиткового та образотворчого мистецтва 

«Знай і люби свій край» 

22.02- 

05.03. 

Наказ Перекрестенко Н.В. 

Мусійчук С.І. 
 

 конкурси:     

 «Бюджет шкільних проектів» 03.02-

30.04 

Наказ Перекрестенко Н.В 

Білик Ю.О. 

 

 

  «Лідер року -2021»; 01.02- 

31.03. 

Наказ Перекрестенко Н.В. 

Мусійчук С.І. 
 

 організаційне забезпечення реєстрації на 

ЗНО-2021 

01.02-

05.03 

Узагальнена 

інформація 
Лебідь І.Н.  

 засідання Колегії Департаменту освіти з 

порядком денним: 

 

24.02. 

 

Довідки, 
 

Яценко О.В., 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

1. Про підсумки роботи галузі у 2020 році та 

завдання на 2021 рік . 

2. Про результати моніторингу й оцінки реа-

лізації ініціативи «Громада, дружня до 

дітей та молоді» у місті Вінниця на 2018-

2020 роки. 

3. Про хід виконання попередніх рішень 

Колегії. 

 

рішення 

Колегії 
Божок І.В. 

 

Перекрестенко 

Н.В. 

 

 

Божок І.В. 

 

2. 

 

Заходи з охорони 

життя та 

зміцнення 

здоров’я 

учасників  

освітнього 

процесу 

Провести інформаційний марафон «Здоров’я 

як стиль життя» у закладах дошкільної та 

загальної середньої освіти 

15.02.- 

19.02. 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 

Щеголева Т.А. 

 

 

3. 

 

 

 

Робота з 

педагогічними 

кадрами 

Організувати та провести:     

 робочу зустріч з керівниками закладів  

освіти 

01.02.-

26.02. 

Узагальнені 

матеріали 
Яценко О.В.. 

Божок І.В. 

 

 вивчення атестаційною комісією 

департаменту освіти професійної 

діяльності керівних кадрів закладів освіти, 

підготовка характеристик. 

01.02.-

26.02. 

Характеристи

ки 
Божок І.В., 

Лебідь І.Н., 

Перекрестенко 

Н.В., 

Гарник Л.П. 

 

засідання педагогічної студії «Ефективний 

старт» для керівників закладів дошкільної 

освіти, стаж роботи яких до 3-х років 

17.02. Інформаційні 

та 

узагальнюючі 

матеріали 

Гарник Л.П. 

Щеголева Т.А. 

Качур В.О. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

4. 

 

 

Координаційно- 

аналітична  

діяльність 

Провести:     

 внутрішню оцінку реалізації ініціативи 

«Громада, дружня до дітей  та молоді» та 

виконання Плану дій у 2018-2020 рр. 

01.02.-

26.02. 

Підсумковий 

звіт 
Перекрестенко 

Н.В. 

 

 моніторинг вивчення стану дотримання 

вимог діючого законодавства з питань  

організації харчування в ЗДО 

 01.02 – 

26.02. 

Наказ Гарник Л.П. 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

Зміцнення  

навчально- 

матеріальної 

бази закладів 

освіти.  

Фінансово- 

господарська 

діяльність. 

 

 

 

 

 

Звіт про надходження позабюджетних коштів 

за січень 2021 року 

до 

05.02. 

Звіт Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Узагальнення інформації щодо фонду 

заробітної плати по галузі Освіта та 

заборгованість (затримка з виплати) по оплаті 

праці 

05.02. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Складання зведеної таблиці показників з 

праці за 2020 рік 

до 

07.02. 

Звіт Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Складання звіту про виконання плану по 

мережі, штатах і контингенту за 2020 рік 

до 

16.02 

звіт Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Аналіз потреби у видатках в т. ч. на оплату 

енергоносіїв, харчування та заробітну плату у 

лютому 2021 року 

15.02-

19.02 

Лист, 

замовлення на 

фінансування 

Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Проведення тестування бухгалтерів та 

економістів, що атестуються 

15.02-

26.02 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

 

 

Формування замовлення на фінансування 

видатків по галузі «Освіта» у березні 

до 

26.02 

Лист, 

замовлення  
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

Нарада з головними бухгалтерами галузі 

щодо порядку виконання бюджету, економії 

бюджетних коштів  

26.02 Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Складання планових показників за рік по 

мережі, штатах і контингенту на 2021 рік 

до 

26.02 

План Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

 Підготовка проектів 

рішень на засідання 

виконкому міської 

ради 

1. Про нагородження переможців міського 

етапу всеукраїнського конкурсу «Вчитель 

року». 

2. Про проведення інтелектуальної гри для 

дітей середнього шкільного віку 

«Кліктревел». 

3. Про проведення міського патріотичного 

фестивалю імені Героя України Максима 

Шимка. 

4.  Про нагородження керівників закладів 

освіти з нагоди відзначення ювілеїв. 

 

01.02.- 

28.02. 

Рішення 

 

 

 

 

 

 

Діденко Л.М. 

 

 
 

Перекрестенко 

Н.В. 

 

Білик Ю.О. 

 

 

Лебідь І.Н. 

 

Б Е Р Е З Е Н Ь 

1.  Організаційно-

регламентуюча 

діяльність  

Здійснити ефективне визначення і 

закріплення за закладами загальної середньої 

освіти територій обслуговування 

01.03.-

19.03. 

Проєкт 

рішення 

виконавчого 

комітету 

Лебідь І.Н., 

Любчак І.О. 

 

Організувати та провести:     

 конкурси:     

 учнівських екологічних ініціатив 

«Ековектор»; 

01.03- 

01.05. 

Наказ Білик Ю.О.  

 учнівської молоді з інформаційних 

технологій; 

15.03- 

19.03. 

Наказ Малявіна Т.В.  
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

 «Колискова пісня»; 15.03- 

30.04. 

Наказ Гарник Л.П. 

Щеголева Т.А. 

 

  «Майстер краснопису» для учнів 2-3-х 

класів на базі ЗЗСО № 9; 
17.03. 

Наказ Діденко Л.М. 

Антонішина Ю.М. 

 

 міський  етап Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») –  2021»;    

01.03- 

14.05. 

Наказ Білик Ю.О. 

 

 

 літературно-мистецький проект «Шевченко 

для усіх століть»; 

03.03- 

10.03. 

Наказ Білик Ю.О. 

 

 

 організаційне забезпечення реєстрації на 

пробне ЗНО-2021 

01.03-

05.03 

Узагальнена 

інформація 
Лебідь І.Н.  

 виставку-конкурс науково-технічної 

творчості  учнівської молоді «Наш пошук і 

творчість – тобі, Україно!»;                 

15.03- 

19.03. 

Наказ Перекрестенко Н.В. 

Мусійчук С.І. 
 

 «Школу лідерів» для голів рад учнівського 

самоврядування закладів загальної 

середньої освіти; 

 

22.03.- 

26.03. 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 

Мусійчук С.І. 

 

2.  Заходи з охорони 

життя та 

зміцнення 

здоров’я 

учасників  

освітнього 

 процесу 

Провести:      

 міський етап Всеукраїнського спортивно-

масового заходу серед дітей «Олімпійське 

лелеченя» 

25.03. Наказ Любчак І.О.  

 моніторинг підготовки спортивних споруд 

до роботи в весняно-літній період  

 

01.03.- 

29.03. 

Наказ  Любчак І.О. 

Мельник А.В. 

 

3.  Робота з Організувати та провести:     
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

 педагогічними 

кадрами 

 семінар для заступників директорів з 

навчально-виховної роботи по школі ІІ-ІІІ 

ступенів на тему: «Організація новітнього 

освітнього простору освітнього закладу в 

умовах запровадження сучасної 

європейської освіти» на базі ВТЛ; 

16.03. Інформаційні 

матеріали 
Яценко О.В., 

Божок І.В., 

Лебідь І.Н., 

Качур В.О. 

 

 

 огляд-конкурс професійної майстерності 

педагогів початкової школи закладів освіти 

«Особливий урок інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ» відповідно до Концепції 

Нової української школи (ІІ етап) 

01.03- 

31.03. 

Наказ, 

інформаційні 

матеріали 

Діденко Л.М. 

Антонішина Ю.М. 

 

 робочу зустріч для керівників закладів 

загальної середньої освіти 

15.03. Узагальнені 

матеріали 

Яценко О.В.. 

Божок І.В. 

 

 семінар для заступників директорів ЗЗСО з 

навчально-виховної роботи по школі І 

ступеня на тему «Нова українська школа – 

звільнення від стереотипів і шаблонів. 

Інноваційний освітній простір» на базі 

ЗЗСО І ступеня № 5 

23.03. 

 

Узагальнені 

матеріали 
Діденко Л.М. 

Кучма Н.А. 

 

 

 

4. Координаційно-

аналітична  

діяльність  

 

 Зовнішня оцінка реалізації ініціативи 

«Громада дружня до дітей та молоді» із 

залученням експертів Дитячого фонду ООН 

(ЮНІСЕФ) 

01.03.-

30.04. 

Висновок 

експертів 
Перекрестенко 

Н.В. 

 

Провести:       

 моніторинг ведення класних журналів у 

випускних класах ЗЗСО; 

15.03.- 

16.04. 

Наказ Божок І.В., 

Лебідь І.Н. 

 

 консультативний день в КЗ «ДНЗ №29 19.03. Довідка,  Божок І.В.,  



11 

 

№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

ВМР»; наказ Гарник Л.П. 
 

 

5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Зміцнення  

навчально- 

матеріальної бази 

закладів освіти. 

Фінансово- 

господарська  

діяльність. 

Контроль за комплектуванням обладнанням 

та інвентарем новозбудованого ЗДО №33 по 

вул. Ватутіна 

до 

31.03. 

Узагальнен

а 

інформація 

Мазур Н.В., 

Гарник Л.П. 

 

Узагальнення інформації щодо фонду 

заробітної плати по галузі Освіта та 

заборгованість (затримка з виплати) по оплаті 

праці 

05.03 Узагальнен

а 

інформація 

Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Звіт про надходження позабюджетних коштів 

за 2 місяці 

05.03. Звіт Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Публічне представлення інформації про 

виконання бюджетних програм за 2020 рік, 

реалізацію яких забезпечує департамент 

освіти ВМР 

до 

18.03 

Звіт, 

презентація 

Яценко О.В.,  

Мазур Н.В. 

 

Аналіз потреби у видатках в т. ч. на оплату 

енергоносіїв, харчування та заробітну плату у 

березні  

18.03-

23.03 

Лист, 

замовлення 

на 

фінансуван

ня 

Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Нарада з головними бухгалтерами галузі 

щодо складання квартальної звітності, 

організаційні питання, зміни в чинному 

законодавстві 

26.03. Узагальнен

а 

інформація 

Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Формування замовлення на фінансування 

видатків по галузі «Освіта» у квітні 

до 

26.03 

Лист, 

замовлення  

Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Узагальнення результатів атестації 

бухгалтерсько-економічних працівників 

закладів та установ освіти 

до 

31.03. 

Протокол, 

наказ 

Мазур Н.В. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

Підготовка проектів 

рішень на засідання 

виконкому міської  

ради  

1. Про проведення міського етапу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») –  

2021» та нагородження переможців.   

2. Про проведення міського конкурсу «Лідер 

року - 2021».      

3. Про проведення  Комплексної олімпіади з 

математики, інформатики та фізики 

«Турнір чемпіонів» і виділення коштів для 

нагородження переможців. 

4. Про нагородження керівників ЗЗСО та 

ЗДО з нагоди відзначення ювілеїв 

01.03.- 

31.03. 

Рішення 

 
Білик Ю.О. 

 

 

 
Перекрестенко Н.В. 

 

 

Лебідь І.Н. 

 

 

Лебідь І.Н. 

 

К в і т е н ь  

1.  Організаційно-

регламентуюча 

діяльність  

Підготувати звіт про хід виконання у І 

кварталі 2021 року заходів Програми 

економічного і соціального розвитку 

Вінницької ОТГ на 2021 рік по галузі 

«Освіта»  

01.04.- 

09.04. 

Узагальнена 

інформація 
Божок І.В., 

Мазур Н.В. 

 

Здійснити заходи щодо організації прийому 

до 1-х класів закладів загальної середньої 

освіти  

01.04.-

09.04. 

Наказ Діденко Л.М.  

Організувати та провести:     

 перевірку списків випускників-екстернів 

для уточнення реєстру в НМЦ ПТО у 

Вінницькій області; 

01.04.- 

21.05. 

Лист- 

замовлення 
Діденко Л.М.  

 екологічний марафон «Ми творимо 

планету власноруч»; 

19.04.- 

30.04. 

Наказ Білик Ю.О. 

Щеголева Т.А. 

 

 годину Пам’яті «Болюча рана України» з 26.04 Інформаційні Перекрестенко Н.В.  
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

нагоди відзначення  35-ї річниці трагедії на 

Чорнобильській АЕС 

матеріали Мусійчук С.І. 

 звітно-виборчу конференцію громадського 

об’єднання старшокласників «Лідер»; 

28.04. Інформаційні 

матеріали 

Перекрестенко Н.В. 

Мусійчук С.І. 
 

 конкурс «Кращий знавець англійської 

мови» (гурток «Спілкуймося 

англійською»); 

27.04. Наказ 

Рудик Л.Т.  

 фестиваль для обдарованих дітей з 

інвалідністю « Повір у себе»; 24.04. Наказ 
Любчак І.О.  

 пробне зовнішнє незалежне оцінювання – 

2021; 

10.04. Узагальнена 

інформація 
Божок І.В., 

Лебідь І.Н., 

керівники пунктів 

тестування 

 

 Комплексну олімпіаду з математики, 

фізики, інформатики «Турнір чемпіонів». 

29.04.- 

05.05. 

Узагальнена 

інформація 
Лебідь І.Н.  

 засідання Колегії Департаменту освіти з 

порядком денним:  

1. Про завершальний етап впровадження 

вимог Нової української школи в ЗЗСО 

ВМТГ 

2. Про нагородження грошовими преміями 

міської ради обдарованих учнів, педагогів, 

керівників закладів освіти  міста. 

3. Про виплату щомісячної стипендії 

Вінницької міської ради кращим учням 

закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти  у ІІ семестрі 2020-

 

 

30.04. 

 

 

Довідки, 

рішення 

Колегії ДО 

 

 

 
Діденко Л.М. 

 

 

 

 

Малявіна Т.В. 
 

Перекрестенко Н.В. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

2021 навчального року 

2. Заходи з охорони 

життя та 

зміцнення 

здоров’я 

учасників  

освітнього 

процесу 

 

Провести:     

 моніторинги:     

 підготовки енергетичного господарства 

до роботи в новому навчальному році; 

01.04- 

10.10. 

Акти    Мельник А.В.  

  проведення тижня знань безпеки 

життєдіяльності в ЗДО та  ЗЗСО; 

19.04.- 

23.04. 

Наказ 

 
Щеголева Т.А. 

 Рудик Л.Т. 

 

 проведення Днів  цивільного захисту в 

закладах загальної середньої освіти; 

19.04.- 

23.04. 

Наказ Рудик Л.Т.  

 щорічне оцінювання фізичної 

підготовленості населення України; 

06.04.- 

28.04. 

Узагальнена 

інформація 
Любчак І.О.  

 інструктивно-методичний семінар з 

проведення «Дня цивільного захисту» з 

практичним відпрацюванням дій на 

випадок надзвичайних, несприятливих 

побутових або нестандартних ситуацій та в 

умовах загрози терористичного акту  на 

базі  ЗЗСО №20  

06.04  

Інформаційні 

матеріали 

 

Рудик Л.Т. 

 

 чемпіонати з різних видів спорту в рамках 

«Стартів надій» серед вихованців закладів 

дошкільної освіти; 

 19.04.- 

18.06. 

Протоколи Гарник Л.П.  

 семінар для вихователів-методистів ЗДО 

«Показовий день «Тижня безпеки дитини» 

з практичним відпрацюванням дій на 

випадок надзвичайних, несприятливих 

21.04. Інформаційні 

матеріали 
Гарник Л.П.  
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

побутових, нестандартних ситуацій та в 

умовах загрози терористичного акту» на 

базі КЗ «ДНЗ №3   ВМР» 

3. 

 

Робота з  

педагогічними 

кадрами 

Провести:      

 засідання міської атестаційної комісії 06.04.- 

08.04. 

Наказ Яценко О.В., 

Божок І.В. 

 

 робочу зустріч для керівників закладів 

загальної середньої освіти 

12.04. Узагальнені 

матеріали 

Яценко О.В.. 

Божок І.В. 

 

 семінар для директорів ЗЗСО на тему 

«Сучасна школа в умовах викликів 

сьогодення: проблеми, пошуки, знахідки» 

на базі ЗЗСО№8. 

19.04. 

Узагальнені 

матеріали 
Божок І.В., 

Лебідь І.Н.,  

Качур В.О. 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Координаційно-

аналітична 

діяльність 

Провести:     

 консультативні дні в:     

 КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. № 4 ім. Д.І. Менделєєва 

ВМР»;  

02.04. 

 

Довідка, 

 наказ 
Божок І.В., 

Лебідь І.Н. 

Перекрестенко 

Н.В. 

 

 КЗ «ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 13 ВМР»; 16.04. Довідка,  

наказ 
Божок І.В., 

Лебідь І.Н.,  

Перекрестенко 

Н.В. 

 

 КЗ «ЗДО №22 ВМР»; 23.04. Довідка, 

наказ 
Божок І.В., 

Гарник Л.П. 

 

 Тиждень «ЛЕГО по-новому, навчання по-

іншому» у закладах дошкільної освіти 

26.04.- 

30.04. 

Наказ Гарник Л.П. 

Щеголева Т.А. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

5. 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 

заробітної плати по галузі Освіта та 

заборгованість (затримка з виплати) по оплаті 

праці 

05.04. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Складання консолідованої фінансової 

звітності за І квартал 2021 року по галузі 

«Освіта» 

06.04.-

20.04. 

Звіт Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Формування уточненої потреби у видатках до 

кінця місяця та внесення змін до кошторису 

19.04.-

23.04. 

Лист, 

довідки на 

зміну планів 

Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Розрахунок потреби у коштах для виплати 

відпускних та матеріальної допомоги на 

оздоровлення педагогічним працівникам  

23.04.- 

30.04. 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Формування замовлення на фінансування 

видатків по галузі «Освіта» у травні 

до 

27.04 

Лист, 

замовлення  
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Нарада з головними бухгалтерами галузі 

щодо аналізу фінансової звітності за І 

квартал, зміни в чинному законодавстві 

27.04. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

 

 

Підготувати проект 

рішення на засідання 

виконкому міської 

ради 

 

1. Про подарунки випускникам 2020-2021 

навчального  року. 

2. Про виплату щомісячної стипендії міської 

ради кращим студентам та учням закладів 

освіти міста. 

3. Про організацію проведення дитячого 

фестивалю народної хореографії 

 

01.04.- 

30.04. 

 

Рішення 

Рішення 

 

 

Рішення 

 

 

Рішення 

 

 

Діденко Л.М. 

 

 

Перекрестенко 

Н.В. 
 

 

Перекрестенко 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

«Барвінкове кружало» у м. Вінниці. 

4. Про нагородження керівників ЗЗСО та ЗДО 

з нагоди відзначення ювілеїв 

5. Про проведення міського конкурсу 

«Колискова пісня» серед закладів 

дошкільної освіти  

6. Про нагородження з нагоди Міжнародного 

дня захисту дітей 
 

 

Рішення 

 

 

Рішення 

 

 

Рішення 

 

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 

замовлення документів про освіту особливого 

зразка (золота, срібна медаль)  

до  

28.05. 

Лист-

підтвердженн

я 

Діденко Л.М.  

Формування остаточного підтвердження 

замовлення документів про освіту особливого 

зразка (свідоцтва з відзнакою)  

до 

28.05. 

Лист-

підтвердженн

я 

Діденко Л.М.  

Замовлення передруку зіпсованих документів 

про освіту, дублікатів втрачених документів 

про освіту, заміна зіпсованих додатків у НМЦ 

ПТО у Вінницькій області 

11.05.-  

31.05. 

Листи-

замовлення 
Діденко Л.М.  

Організувати та провести:     

 ХІV Міжнародний фестиваль народної 

хореографії «Барвінкове кружало»; 

01.05.- 

08.05. 

Рішення Перекрестенко 

Н.В. 

Бойко П.А. 

 

 міський конкурс освітніх проєктів; 05.05.- 

29.10. 

Наказ Гарник Л.П.  

 Челендж «День батьківського 

самоврядування у закладах дошкільної 

освіти» 

05.05.-

14.05. 

Наказ Гарник Л.П.  
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

 патріотичну акцію «Пам’ятаємо. 

Перемагаємо»; 

04.05.- 

11.05. 

Узагальнені 

матеріали 

Білик Ю.О.  

 заходи:     

 до Дня пам'яті та примирення та Дня 

перемоги над нацизмом в Європі; 

 

07.05. Узагальнена 

інформація 

Перекрестенко Н.В. 

Білик Ю.О. 
 

 до Дня Європи; 17.05.- 

21.05. 

Узагальнена 

інформація 

Перекрестенко Н.В. 

Білик Ю.О. 
 

 тижневик «Сімейні цінності»; 11.05.- 

14.05. 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 

 

 ІІ тур загальноміського фестивалю серед 

вихованців закладів дошкільної освіти  

«Чарівна квітка»; 

11.05.- 

28.05. 

 

Протокол, 

матеріали 
Гарник Л.П.  

 свято обдарованої юні «Талант - 2021» 19.05. Рішення  

виконкому 

ВМР 

Перекрестенко Н.В., 

Малявіна Т.В. 
 

 Організувати проведення основної сесії 

зовнішнього незалежного оцінювання – 

2021 з: 

 

Узагальнена 

інформація 
Божок І.В, 

Лебідь І.Н. 

 

  хімії 

 

21.05.    

 іспанської, німецької та французької мов 

 

24.05.    

 англійської мови 25.05    

 математики 28.05    

 гала-концерт загальноміського фестивалю 

дитячої творчості «Чарівна квітка» серед 

вихованців закладів дошкільної освіти; 

31.05. Наказ Гарник Л.П. 

Щеголева Т.А. 

 

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  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

2. Заходи з охорони 

життя та 

зміцнення 

здоров’я 

учасників  

освітнього 

процесу 

Провести:     

 установчу нараду для начальників 

пришкільних таборів з денним 

перебуванням дітей 

20.05 Узагальнені 

матеріали 
Перекрестенко 

Н.В. 

 

 моніторинги:      

 стану забезпечення права на освіту осіб з 

особливими потребами; 

04.05.- 

29.05. 

Узагальнені 

матеріали 
Любчак І.О.  

 проведення тижня безпеки в ЗДО; 17.05.- 

21.05. 

Узагальнені  

матеріали 
Щеголева Т.А.  

 змагання «Нащадки козацької слави»; 11.05.- 

15.05. 

Наказ Любчак І.О.  

3. 

 

 

Робота з 

педагогічними 

кадрами 

 

Організувати та провести:     

 екофорум на тему «Синергія партнерства 

на шляху збереження здоров’я дитини» для  

керівників ЗДО та заступників директорів 

ЗЗСО з навчально-виховної роботи по 

школі І ступеня на базі КЗ «ДНЗ №17 

ВМР»; 

06.05. Інформацій

ні матеріали 

Гарник Л.П.  

 робочу зустріч для керівників закладів 

загальної середньої освіти 

11.05. Узагальнені 

матеріали 

Яценко О.В.. 

Божок І.В. 

 

Взяти участь у проведенні звітування 

керівників закладів освіти на загальних зборах 

(конференціях) 

24.05.- 

25.06. 

 Працівники ДО  

4. Координаційно-

аналітична  

діяльність  

Здійснити моніторинг стану проведення 

державної підсумкової атестації: 

    

   школи І ступеня; 11.05.- Інформаційні Діденко Л.М.,   
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

21.05.  та аналітичні 

матеріали 

керівники ЗЗСО 

 школи ІІ-ІІІ ступенів 17.05.- 

18.06. 

Інформаційні 

та аналітичні 

матеріали 

Лебідь І.Н., 
керівники ЗЗСО 

 

Провести консультативні дні в:      

 КЗ «ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 8 ВМР»; 14.05. Довідка,  

наказ 
Божок І.В., 

Лебідь І.Н.,  

Білик Ю.О. 

 

 КЗ «ДНЗ №72 ВМР» 21.05. Довідка,  

наказ 
Божок І.В., 

Гарник Л.П. 

 

Опрацювати документи на відповідність  

нагородження  золотими та срібними 

медалями випускників у закладах загальної 

середньої освіти міста 

24.05.- 

30.06. 

Інформаційні 

матеріали 
Божок І.В., 

Діденко Л.М. 

 

5.  Зміцнення  

навчально- 

матеріальної 

бази закладів 

освіти.  

Фінансово- 

господарська  

діяльність 

Контроль за ходом тендерних процедур на 

закупівлю обладнання та інвентарю для 

новозбудованого ЗДО по вул. Н. Шосе 

01.05-

31.05 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

 

Узагальнення інформації щодо фонду 

заробітної 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 

соціального розвитку галузі 

13.05-

18.05. 

Узагальнена 

інформація 
Божок І.В.,         

Мазур Н.В.,  

Лебідь І.Н. 

 

Формування уточненої потреби у видатках до 18.05.- Лист, 

Довідки на 
Мазур Н.В.,  
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

кінця місяця та внесення змін до кошторису 24.05. зміну планів ЦБ-ФС 

Формування замовлення на фінансування 

видатків по галузі «Освіта» у червні 

до 

27.05. 

Лист, 

замовлення  
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Розрахунок потреби у видатках на 

фінансування відпускних та матеріальної 

допомоги на оздоровлення 

до 

27.05. 

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  закладів освіти  міста. 

2. Про організацію відпочинку та 

оздоровлення дітей Вінницької МТГ влітку 

2021 року. 

3. Про нагородження переможців міського 

конкурсу фахової майстерності молодих 

учителів «Надія» 

4. Про нагородження переможців конкурсу 

на кращий навчальний посібник 

«Подільська Вікторія» 

5. Про виділення коштів для нагородження 

переможців та призерів міського конкурсу 

«Ярмарок фахових сподівань» 

6. Про нагородження керівників ЗЗСО та 

ЗДО з нагоди відзначення ювілеїв 

7. Про проведення чемпіонатів з різних видів 

спорту в рамках «Стартів надій» серед 

вихованців закладів дошкільної освіти. 

8. Про проведення міського фестивалю 

дитячої творчості серед дітей дошкільного 

Нарада 

з 

головн

ими 

бухгал

терами 

галузі 

щодо 

порядк

у 

виплат

и 

відпуск

них та 

матеріа

льної 

допомо

ги на 

оздоро

влення, 

зміни в 

чинном

28.05. Узагальнена 

інформація 
Мазур 

Н.В., 

ЦБ-ФС 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

віку «Чарівна квітка» 

 

у 

законо

давстві 

Ч Е Р В Е Н Ь 

1.  

 

 

Організаційно-

регламентуюча 

діяльність  

 

Забезпечити організацію відпочинку та 

оздоровлення дітей влітку 2021 року 

01.06.- 

31.08. 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 

Білик Ю.О. 

 

Здійснити комплектування груп закладів 

дошкільної освіти дитячим контингентом, 

змінити статус в реєстраційних картках дітей 

у загальному міському електронному реєстрі 

01.06.- 

30.06. 

 Гарник Л.П. 

Щеголева Т.А. 

 

Провести закриття чемпіонату з різних видів 

спорту в рамках «Стартів надій» серед 

вихованців закладів дошкільної освіти 

18.06. Наказ  Гарник Л. П.  

Здійснити:      

 формування узагальнених списків учнів 1-

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

та 10-х класів; 

01.06.- 

31.08. 

Інформаційні 

матеріали 
Божок І.В., 

Мазур Н.В., 

Лебідь І.Н., 

Діденко Л.М., 

Малявіна Т.В. 

 

  комплектацію груп дітей для відпочинку в 

оздоровчих закладах та забезпечити їх 

організоване перевезення; 

01.06.- 

30.08. 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 

 

 

 замовлення передруку зіпсованих 

документів про освіту, дублікатів 

втрачених документів про освіту, заміна 

зіпсованих додатків у НМЦ ПТО у 

Вінницькій області 

01.06.- 

30.06. 

Листи- 

замовлення 
Діденко Л.М.  
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

Організувати проведення основної сесії 

зовнішнього незалежного оцінювання – 2021 

з: 

01.06.- 

10.06. 

Інформаційні 

матеріали 
Божок І.В, 

Лебідь І.Н.,  

керівники пунктів 

тестування 

 

української мови, української мови і 

літератури; 

01.06    

історії України; 04.06.    

фізики; 07.06.    

біології.  10.06.    

 Організувати проведення додаткової сесії 

зовнішнього незалежного оцінювання – 

2021  

29.06.- 

16.07. 

Узагальнена 

інформація 
Божок І.В, 

Лебідь І.Н.,  

керівники пунктів 

тестування 

 

Провести засідання Колегії Департамент 

освіти з порядком денним: 

1. Про стан забезпечення права на освіту осіб 

з особливими потребами в 2020-2021 

навчальному році. 

2. Про підтримку та розвиток художньо-

музичної творчості дітей дошкільного віку 

у рамках фестивалю дитячої творчості 

«Чарівна квітка» 

10.06. Довідки, 

рішення 

Колегії 

 

 

 

Любчак І.О. 

 

 

Гарник Л.П. 

       

 

2. Заходи з охорони 

життя та 

зміцнення 

здоров’я 

Забезпечити функціонування мережі 

пришкільних таборів з денним перебуванням 

дітей на базі закладів загальної середньої 

освіти  

01.06.- 

18.06. 

Рішення 

виконкому 
Перекрестенко 

Н.В. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

учасників  

освітнього 

процесу 

Забезпечити організацію літнього 

оздоровлення дітей в ЗДО 

07.06.- 

11.06. 

Довідка Гарник Л.П.  

3. Робота з 

педагогічними 

кадрами 

Провести засідання педагогічної студії 

«Ефективний старт» для керівників закладів 

дошкільної освіти, стаж роботи яких до 3-х 

років 

 23.06. Інформаційні 

та 

узагальнюючі 

матеріали 

Гарник Л.П. 

Щеголева Т.А. 

Качур В.О. 

 

4. 

 

Координаційно-

аналітична  

діяльність  

Узагальнити інформацію стосовно  організації 

індивідуального навчання (педпатронаж, 

сімейна форма та екстернат) в закладах освіти 

за підсумками 2020-2021  навчального року 

до  

30.06. 

Інформаційні 

матеріали 
Діденко Л.М.  

Провести перевірки:     

 стану організації літнього оздоровлення в 

ЗДО; 

07.06.- 

25.06. 

Наказ 

 
Гарник Л.П., 

Щеголева Т.А. 

 

 стану організації роботи, дотримання 

вимог з  організації охорони праці, безпеки 

життєдіяльності в пришкільних таборах з 

денним перебуванням дітей 

01.06.- 

18.06. 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 

 Рудик Л.Т. 

 

 

5. 

 

 

Зміцнення  

навчально- 

матеріальної 

бази закладів 

освіти.  

Фінансово- 

господарська  

діяльність. 

Контроль за проведенням тендерних процедур 

на закупівлю обладнання для кабінетів 

початкової школи в ході реалізації Концепції 

«Нова українська школа» 

01.06-

30.06. 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

 

Контроль за ходом тендерних процедур на 

закупівлю обладнання та інвентарю для 

новозбудованого ЗДО по вул. Н. Шосе 

01.06-

30.06. 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

 

Узагальнення інформації щодо фонду 

заробітної плати по галузі Освіта та 

06.06. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

заборгованість (затримка з виплати) по оплаті 

праці 

Підготовка закладів освіти до роботи в 

новому навчальному році, контроль за ходом 

ремонтних робіт  

01.06. - 

30.06. 
Узагальнена 

інформація 

Яценко О.В., 

керівники  

закладів, 

Мельник А.В. 

 

Звіт про надходження позабюджетних коштів 

за 5 місяців 

до 

07.06 

Звіт Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Контроль за фінансуванням витрат на літню 

оздоровчу кампанію 2021 року 

01.06.-

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-

22.06 

Лист, 

довідки на 

зміну  

планів 

Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Формування замовлення на фінансування 

видатків по галузі «Освіта» у липні 

до 

25.06 

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 

законодавстві 

25.06 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 

01.07.- 

30.07. 

Листи- 

замовлення 
Діденко Л.М.  
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

 

Комплектування груп закладів дошкільної 

освіти дитячим контингентом. Зміна статусу в 

реєстраційних картках дітей у загальному 

міському електронному реєстрі 

 

01.07.- 

30.07. 

Узагальнена 

інформація 
Гарник Л.П. 

Щеголева Т.А. 

 

Підготувати звіт про хід виконання у ІІ 

кварталі 2021 року заходів Програми 

економічного і соціального розвитку 

Вінницької ОТГ на 2021 рік по галузі 

«Освіта»  

01.07.- 

09.07. 

Узагальнена 

інформація 
Божок І.В., 

Мазур Н.В. 

 

2. 

 

Заходи з  охорони 

життя та 

зміцнення 

здоров’я 

учасників  

освітнього 

процесу 

Провести  перевірку заземлюючого пристрою, 

опору ізоляції в ЗО міста 

 

01.07.- 

16.08. 

 

Узагальнена 

інформація 

 

Мельник А.В. 

 

 

 

3. Робота з 

педагогічними 

кадрами 

Здійснити комплектацію керівних 

педагогічних кадрів в закладах  освіти міста 

на  основі проведення конкурсу     

01.07.- 

31.12. 

Протоколи,  

 накази 
Яценко О.В. 

Лебідь І.Н. 

 

4. 

 

Координаційно-

аналітична  

діяльність  

 

Провести:     

 перевірку  стану організації літнього 

оздоровлення у чергових закладах 

дошкільної освіти; 

05.07.- 

16.07. 

 

Довідка 

 

 

Гарник Л.П., 

Щеголева Т.А. 

 

 

 моніторинг й оцінку реалізації ініціативи 

«Громада, дружня до дітей та молоді» у 

Вінницькій міській територіальній громаді 

01.07- 

31.07. 

Звіт Перекрестенко 

Н.В. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

в І півріччі 2021 року 

5. Зміцнення  

навчально- 

матеріальної 

бази закладів 

освіти.  

Фінансово- 

господарська  

діяльність. 

Контроль за комплектуванням обладнанням 

та інвентарем новозбудованого ЗДО по  

вул. Н. Шосе 

01.07-

31.07 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Контроль за  проведенням тендерних 

процедур на закупівлю пароконвектоматів в 

харчоблоки закладів освіти 

01.07-

31.07 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Контроль за проведенням тендерних процедур 

на закупівлю обладнання для кабінетів 

початкової школи в ході реалізації Концепції 

«Нова українська школа» 

01.07-

31.07 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Складання консолідованої фінансової 

звітності за І півріччя по галузі «Освіта» 

01.07-

20.07 

Звіт Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Підготовка закладів освіти до роботи в 

новому навчальному році, контроль за ходом 

ремонтних робіт  

01.07. - 

31.07. 

Узагальнена 

інформація 
Яценко О.В., 

керівники  

закладів, 

Мельник А.В. 

 

Звіт про надходження позабюджетних коштів 

за 6 місяців 

до 

06.07 

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 придбання 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 

19.07-

23.07 

Лист, 

довідки на 

зміну планів 

Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Формування замовлення на фінансування до Лист, Мазур Н.В.,  
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

видатків по галузі «Освіта» у серпні 27.07. замовлення  ЦБ-ФС 

Контроль за фінансуванням витрат на літню 

оздоровчу кампанію  2021 року 

01.07.-

31.07. 

Замовлення 

на 

фінансування 

Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Нарада з головними бухгалтерами галузі 

щодо аналізу звітності за І півріччя, зміни в 

чинному законодавстві 

23.07. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Контроль за проведенням тендерних процедур 

для реалізації проєкту «Чистий район-чисте 

місто» 

До 

31.07 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

С е р п е н ь 

1.  Організаційно-

регламентуюча 

діяльність  

 

Підготувати та провести:     

 міський рейд «Всеобуч»; 03.08.- 

31.10. 

Наказ Любчак І.О., 

адміністрації ЗЗСО 

 

 комплектування груп дитячим 

контингентом закладів дошкільної освіти. 

Зміна статусу в реєстраційних картках 

дітей в загальному міському електронному 

реєстрі; 

02.08.- 

31.08. 

 Гарник Л.П. 

Щеголева Т.А. 

 

 огляд-конкурс кращих спортивних 

(музично-спортивних) залів 

09.08.-

20.08. 

Наказ Гарник Л.П.  

 огляд стану готовності закладів освіти до 

роботи в новому навчальному році; 

09.08.- 

20.08. 

Наказ Яценко О.В., 

Гарник Л.П., 

Рудик Л.Т. 

 

 заходи до річниці Дня незалежності 

України; 

20.08.- 

24.08. 

Узагальнена 

інформація 
Білик Ю.О.  

 серпневу конференцію педагогічних 

працівників закладів освіти Вінницької 

25.08.- 

30.08. 

Резолюція, 

інформаційні 
Департамент 

освіти, КУ 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

міської ТГ матеріали «ЦПРПП ВМР» 

3. Робота з 

педагогічними 

кадрами 

Провести засідання педагогічної студії 

«Ефективний старт» для керівників закладів 

дошкільної освіти, стаж роботи яких до 3-х 

років 

25.08. Інформаційні 

та 

узагальнюючі 

матеріали 

Гарник Л.П. 

Щеголева Т.А. 

Качур В.О. 

 

4. 

 

Координаційно-

аналітична  

діяльність  

 

Моніторинги:     

 щодо створення освітнього середовища в 

рамках реалізації Концепції «Нова 

українська школа» 

02.08.-

20.08. 

Інформаційні 

та 

узагальнюючі 

матеріали 

Лебідь І.Н., 

Діденко Л.М. 

 

 готовності закладів освіти до нового 

навчального року 

02.08.-

20.08. 

Інформаційні 

та 

узагальнюючі 

матеріали 

Гарник Л.П., 

Лебідь І.Н., 

Рудик Л.Т. 

 

5. 

 

Зміцнення  

навчально- 

матеріальної 

бази закладів 

освіти.  

Фінансово- 

господарська  

діяльність. 

Контроль за придбанням та постачанням 

обладнання в кабінети початкової школи в 

рамках реалізації Концепції «Нова українська 

школа» 

02.08-

31.08 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Контроль за комплектуванням обладнанням 

та інвентарем новозбудованого ЗДО по вул. 

Н. Шосе 

02.08-

31.08 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Контроль за  проведенням тендерних 

процедур на закупівлю пароконвектоматів в 

харчоблоки закладів освіти  

02.08-

31.08 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Підготовка закладів освіти до роботи в 

новому навчальному році, контроль за ходом 

ремонтних робіт  

02.08. - 

31.08. 

Узагальнена 

інформація 
Яценко О.В., 

керівники  

закладів, 

Мельник А.В. 

 

Звіт про надходження позабюджетних коштів до Звіт Мазур Н.В.  
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

за 7 місяців 06.08 ЦБ-ФС 

Формування уточненої потреби у видатках до 

кінця місяця та внесення змін до кошторису 

17.08-

20.08. 

Лист, 

довідки на 

зміну планів 

Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Розрахунок прогнозних показників до проекту 

бюджету ВМ ТГ по галузі «Освіта» на 2021 

рік 

20.08-

31.08. 

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 

видатків по галузі «Освіта» у вересні 

до 

27.08. 

Лист, 

замовлення  
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Контроль за фінансуванням витрат на літню 

оздоровчу кампанію 2021 року 

02.08.-

31.08. 

Замовлення 

на 

фінансування 

Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Підготувати проект 

рішення на засідання 

виконкому міської 

ради 

1. Про нагородження подарунками 

першокласників з нагоди Дня Знань.  

2. Про нагородження керівників ЗЗСО та 

ЗДО з нагоди відзначення ювілеїв. 

02.08.- 

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 

профілактичного заходу «Урок»; 

01.09. – 

31.10 

Узагальнена 

інформація 
Білик Ю.О.  

 заходи до Дня міста; 06.09.-  Узагальнена Перекрестенко Н.В.  



31 

 

№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

12.09. інформація Білик Ю.О. 

 конкурс відеороликів «Сучасна Вінниця 

для дошкільнят» 

01.09- 

 10.09 

Узагальнені 

матеріали 
Гарник Л.П. 

Щеголева Т.А. 

 

 конкурс освітніх проєктів;  01.09. – 

29.10 

Наказ Гарник Л.П.  

 міську спартакіаду школярів 21.09.- 

23.12. 

Наказ Любчак І.О.  

Аналіз контингенту дітей, які здобувають 

дошкільну освіту в закладах різних типів та 

форм власності. 

06.09.- 

24.09 

Узагальнена 

інформація 
Гарник Л.П.  

Скласти мережу закладів загальної середньої 

освіти міста на 2021-2022 н. р. 

01.09.- 

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 2021/2022 

навчального року (76-РВК); 

до  

20.09. 

Звіт Малявіна Т.В  

 про мови навчання та вивчення мови як 

предмета у закладах загальної середньої 

освіти системи МОН України комунальної 

форми власності на початок 2021/2022 

навчального року (Д-7-8); 

до  

25.09. 

Звіт Малявіна Т.В  

 про кількість дітей шкільного віку (77-

РВК); 

до 

30.09. 

Звіт Любчак І.О.  

 щодо обліку та видачі документів про 

освіту закладами загальної середньої 

освіти у 2020-2021 н. р.; 

до  

01.10. 

Звіт Діденко Л.М.  
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

 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 Любчак І.О. 

 

 

 про охоплення учнів гарячим харчуванням до  

15.10 

Звіт Рудик Л.Т.  

Забезпечити:     

 участь учнів 9-10 класів у проведені І та ІІ 

турів конкурсу за Програмою «Акт на 

підтримку свободи - Програма обміну 

майбутніх лідерів» (FLEX); 

01.09- 

25.09 

Узагальнена 

інформація 
Рудик Л.Т. 

 

 

 участь у призовній комісії  Вінницького 

ОМТЦК та СП; 

28.09.- 

31.12. 

 Рудик Л.Т.  

 узагальнення матеріалів соціального 

паспорту ЗДО та ЗЗСО  

27.09- 

20.10 

Узагальнена 

інформація 
Щеголева Т.А., 

Білик Ю.О. 

 

2.  Заходи з охорони 

життя та 

зміцнення 

здоров’я 

учасників  

освітнього 

процесу 

Провести місячник з попередження ДТП 

“Увага – діти на дорозі” в закладах загальної 

середньої освіти 

01.09.- 

30.09. 

Наказ Рудик Л.Т.  

3. 

 

Робота з  

педагогічними 

кадрами 

Інноваційна та 

науково- 

Здійснити комплектацію керівних 

педагогічних кадрів в закладах  освіти міста 

на  основі проведення конкурсу     

01.09.- 

31.12. 

Протоколи 

засідань  

комісії, 

накази 

Яценко О.В. 

Лебідь І.Н. 

 

Провести урочистості до Всеукраїнського Дня  

дошкілля 

24.09.  Гарник Л.П.  
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

методична  

діяльність 

Організувати та провести І  тур конкурсу 

«Вихователь року - 2021»  

14.09.- 

15.10. 

Узагальнена 

інформація 
Гарник Л.П. 

Качур В.О. 

 

4. Координаційно-

аналітична  

діяльність  

 

 

Провести:     

 консультативні дні в:     

 КЗ ЗЗСО № 9 ВМР»; 25.09 

 

Довідка, 

наказ 
Божок І.В. 

Лебідь І.Н. 

Перекрестенко 

Н.В. 

 

 КЗ «ДНЗ №14 ВМР»; 17.09 Довідка, 

наказ 
Божок І.В., 

Гарник Л.П., 

 

 Перевірку дотримання вимог щодо 

порядку формування учнівського 

контингенту в ЗЗСО; 

07.09. - 

23.10. 

Довідка, 

наказ 
Божок І.В. 

Лебідь І.Н. 

 

 

 моніторинги:     

 бази даних учнів znz.edu.vn.ua; 01.09- 

11.09 

 Малявіна Т.В. 

 

 

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

36; 

01.09- 

21.09. 

Узагальнена 

інформація 
Рудик Л.Т.  

 кількості дітей з особливими потребами в 

закладах освіти 

03.09- 

09.10 

Узагальнена 

інформація 
Любчак І.О. 

 

 

5. Зміцнення  

навчально- 

матеріальної 

бази закладів 

освіти.  

Фінансово- 

Контроль за комплектуванням обладнанням 

та інвентарем новозбудованого ЗДО по вул. 

Н. Шосе 

01.09-

30.09 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Контроль за проведенням закупівель на 

придбання обладнання та інвентарю для 

відкриття групи в ЗДО № 33 по вул. Ватутіна 

01.09-

30.09 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

господарська  

діяльність. 

Контроль за ходом реалізації проєкту «Чистий 

район-чисте місто» 

01.09-

30.09 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Контроль за придбанням та постачанням 

обладнання в кабінети початкової школи в 

рамках реалізації Концепції «Нова українська 

школа» 

01.09-

30.09 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Звіт про надходження позабюджетних коштів 

за 8 місяців 

до 

07.09 

Звіт Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Перевірка тарифікаційних списків та штатних 

розписів, складених станом на 01 вересня 

2021 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 

17.09-

23.09 

Лист, 

довідки на 

зміну  

планів 

Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Нарада з головними бухгалтерами галузі 

щодо строків та порядку проведення 

інвентаризації, складання квартальної 

звітності, зміни в чинному законодавстві 

24.09. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Формування замовлення на фінансування 

видатків по галузі «Освіта» у жовтні 

до 

27.09. 

Лист, 

замовлення  
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Перевірка калькуляції платних послуг, що 

надаються закладами освіти відповідно до 

функціональних повноважень  

03.09.-

30.09. 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Формування проєкту бюджету Вінницької 

міської ТГ по галузі «Освіта» на 2022 рік 

03.09.-

30.09. 

розрахунки Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

Підготувати проект 

рішення на засідання 

виконкому міської 

ради 

1. Про проведення чемпіонатe КВН «Елітліга 

- 2021» серед шкільних команд/ 

2. Про проведення патріотичного марафону з 

нагоди Дня українського козацтва 

3. Про проведення відкритого фестивалю з 

робототехніки «Vinnytsia RoboCamp» 

4. Про нагородження керівників ЗЗСО та 

ЗДО з нагоди відзначення ювілеїв. 

5. Про нагородження з нагоди відзначення 

Дня працівників освіти. 
 

01.09-

30.09 

Рішення 

 

 

 

 

Перекрестенко 

Н.В. 

Білик Ю.О. 

 

Перекрестенко 

Н.В. 

 

Лебідь І.Н. 

 

Лебідь І.Н. 

 

Ж О В Т Е Н Ь 

1.  Організаційно-

регламентуюча 

діяльність  

 

Підготувати звіти:     

  про хід виконання у ІІІ кварталі 2021 року 

заходів Програми економічного і 

соціального розвитку Вінницької ОТГ на 

2021 рік по галузі «Освіта»  

01.04.- 

09.04. 

Узагальнена 

інформація 
Божок І.В., 

Мазур Н.В. 

 

 про чисельність і склад педагогічних 

працівників денних закладів загальної 

середньої освіти системи МОН України 

комунальної форми власності на 1 жовтня 

2021 року (83-РВК); 

до  

23.10. 

Звіт Лебідь І.Н.  

 про чисельність і склад педагогічних 

працівників денних закладів загальної 

середньої освіти приватної форми 

власності на 1 жовтня 2021 року (83-РВК) 

до  

23.10. 

Звіт Лебідь І.Н.  

Провести:     

 міський етап ХХІ Міжнародного конкурсу 

з української мови імені Петра Яцика; 

01.10-

29.10. 

Наказ Білик Ю.О. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

 урочистості з нагоди відзначення Дня 

працівників освіти;  

01.10 Рішення  

виконкому  
Лебідь І.Н.  

 чемпіонат з інтелектуальної гри для учнів 

старших класів «НОН-СТОП»; 

04.10-

30.11 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 

 

 міський етап Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської молоді 

ім. Т. Шевченка; 

01.10-

23.10 

Наказ Білик Ю.О. 

 

 

 навчальні тренінги для учнів та педагогів 

закладів загальної середньої освіти в 

рамках проєкту «Майстерня шкільних 

ініціатив» у співпраці з ГО «освітній 

простір» 

04.10-

29.10 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 

 

 Відкритий фестиваль робототехніки 

«Vinnytsia RoboCamp» 

23.10-

24.10. 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 

 

 Патріотичний марафон з нагоди Дня 

українського козацтва; 

04.10-

13.10 

Наказ Білик Ю.О. 

Мусійчук С.І. 

 

 Міжшкільний дебатний турнір на тему 

«Інтеркультурне місто – це спільнота 

окремих національних громад чи єдина 

громада?» 

25.10-

07.11 

Наказ Білик Ю.О.  

 заключний етап конкурсу освітніх проєктів 

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

Забезпечити подання списків юнаків, які 

підлягають приписці до призовної дільниці    

(Ф-1) в Вінницький ОМТЦК та СП,  

закладами  ЗЗСО 

до 

25.10 

наказ Рудик Л.Т.  

Провести засідання Колегії Департаменту 

освіти з порядком денним: 

29.10. Рішення, 

довідки на 
Яценко О.В. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

1. Про результати ЗНО у 2021 році. 

2. Про стан охоплення дітей і підлітків 

шкільного віку навчанням. 

3. Про організацію роботи з пожежної 

безпеки та цивільного захисту в закладах 

загальної середньої освіти». 

4. Про виплату щомісячної стипендії  

Вінницької міської ради кращим учням 

закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти  у І семестрі 2021-2022 

навчального року. 

 

колегію Малявіна Т.В. 

Любчак І.О. 

 

 

Рудик Л.Т. 

 

 

Перекрестенко 

Н.В. 

 

 

 

2. Заходи з охорони 

життя та 

зміцнення 

здоров’я 

учасників  

освітнього 

процесу 

 

Провести тижневик протипожежних заходів у 

закладах освіти 

 

 

04.10. 

08.10. 

 

 

Наказ 

 

 

Рудик Л.Т. 

Щеголева Т.А. 
 

 

 

 

 

3. 

 

 

Робота з  

педагогічними 

кадрами 

 

Провести:     

 міський етап Всеукраїнського конкурсу 

педагогів «Учитель  року»;                             

14.10. -

20.12. 

Узагальнена 

інформація 
Божок І.В., 

Лебідь І.Н., 

Качур В.О. 

 

 

 ІІ тур конкурсу «Вихователь року-2021»; 18.10-

10.12. 

 

Наказ Гарник Л.П. 

Качур В.О. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

 Педагогічний форум «Комунікативний 

аспект педагогіки партнерства» для 

заступників директорів ЗЗСО з виховної 

роботи на базі ЗЗСО №20 

04.10 Узагальнена 

інформація 
Перекрестенко 

Н.В., 

Качур В.О. 

 

Провести семінари:     

 для  керівників закладів дошкільної освіти 

на тему «Основні концептуальні засади та 

оптимальні шляхи реалізації особистісного 

розвитку дошкільників у світі вимог 

НУШ» на базі КЗ «ДНЗ №52 ВМР» 

21.10. Узагальнені 

матеріали 
Гарник Л.П. 

 

 

 для заступників директорів з навчально-

виховної роботи по школі ІІ-ІІІ ступенів на 

тему «STEM-орієнтоване навчання: 

проблеми, напрямки впровадження, 

перспективи» на базі КЗ «НВК:ЗШ І-ІІІ 

ступенів-гімназія №23ВМР» 

22.10. 
Інформаційні 

матеріали 

Яценко О.В., 

Божок І.В., 

Лебідь І.Н., 

Качур В.О. 

 

 

4. 

 

 

 

 

Координаційно-

аналітична  

діяльність 

Провести:     

 перевірку дотримання вимог щодо порядку 

зарахування  дітей до ЗДО; 

04.10.- 

22.10. 

Довідка, 

наказ 
Гарник Л.П., 

Щеголева Т.А. 

 

 моніторинги:      

 зайнятості учнів у позаурочний час, 19.10.- 

02.11. 

Узагальнена 

інформація 
Білик Ю.О.  

 стану якості організації харчування дітей у 

ЗДО; 

25.10. 

19.11. 

Довідка, 

наказ 
Гарник Л.П.  

 консультативний день:      
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

 у КЗ «ДНВК:ПШ-ЗДО  ВМР», 22.10. Довідка, 

наказ 
Божок І.В. 

Гарник Л.П. 

 

  у КЗ «НВК: ЗШ І-ІІ ст.-ліцей № 7 ВМР» 29.10. 

 

Довідка,  

наказ 
Божок І.В. 

Лебідь І.Н. 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

Зміцнення  

навчально- 

матеріальної 

бази закладів 

освіти.  

Фінансово- 

господарська  

діяльність. 

Контроль за комплектуванням обладнанням 

та інвентарем новозбудованого ЗДО по вул. 

Н. Шосе 

01.10-

31.10 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Контроль за придбанням та постачанням 

обладнання в кабінети початкової школи в 

рамках реалізації Концепції «Нова українська 

школа» 

01.10-

31.10 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Складання консолідованої фінансової 

звітності за ІІІ квартал по галузі «Освіта» 

01.10-

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 

 

Аналіз використання коштів, передбачених на 

утримання галузі «Освіта» 
 

до 

31.10 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Формування уточненої потреби у видатках до 

кінця місяця та внесення змін до кошторису 

19.10-

25.10 

Лист, 

довідки на 

зміну  

планів 

Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Формування проєкту бюджету ВМ ТГ по 

галузі «Освіта» на 2022 рік 

01.10.-

30.10. 

розрахунки Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Формування замовлення на фінансування 

видатків по галузі «Освіта» у листопаді 

до 

26.10. 

Лист, 

замовлення  
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

Нарада з головними бухгалтерами галузі 

щодо аналізу звітності за ІІІ квартал, зміни в 

чинному законодавстві  
 

29.10 Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Перевірка калькуляції платних послуг, що 

надаються закладами освіти відповідно до 

функціональних повноважень  

01.10.-

30.10. 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Інвентаризація товарно-матеріальних 

цінностей 

01.10.-

30.10. 

Узагальнена 

інформація 
ЦБ-ФС 

ЦБ № 2, 

ЦБ № 3 

 

Підготувати проект 

рішення на засідання 

виконкому міської 

ради 

1. Про проведення конкурсу освітніх проєктів 

серед закладів дошкільної освіти. 

2. Про проведення чемпіонату з 

інтелектуальної гри для учнів старших 

класів «НОН-СТОП». 

3. Про нагородження керівників ЗЗСО та 

ЗДО з нагоди відзначення ювілеїв. 

4. Про проведення учнівських дебатів на 

тему «Інтеркультурне місто – це спільнота 

окремих національних громад чи єдина 

громада?» 

 

 

01.10.-

29.10 

 

Рішення 

 

 

 

Гарник Л.П.   

 

Перекрестенко 

Н.В. 

 

 

Лебідь І.Н. 

 

Білик Ю.О. 

 

 

Л И С Т О П А Д 

1.  Організаційно-

регламентуюча 

діяльність  

Забезпечити проведення Всеукраїнської 

Інтернет-олімпіади з інформатики 

01.11.-

31.12. 

Узагальнена 

інформація 
Лебідь І.Н. 

Малявіна Т.В. 

 

Підготувати звіти:     

 про групування денних закладів загальної до  Звіт Малявіна Т.В  
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

середньої освіти системи МОН України 

комунальної форми власності за кількістю 

вчителів, класів і учнів та про 

наповнюваність класів учнями на початок 

2021-2022 навчального року (Д-6); 

13.11. 

 про профільне навчання і поглиблене 

вивчення предметів на початок 2021-2022 

навчального року в денних закладах 

загальної середньої освіти системи МОН 

України комунальної форми власності (Д-

5) 

до  

25.11. 

Звіт Малявіна Т.В  

 про виконання Програми розвитку освіти у 

2021 році. 

01.11.-

30.11. 

Звіт Божок І.В., 

Мазур Н.В. 

 

Сформувати замовлення  до НМЦ ПТО у 

Вінницькій області на виготовлення 

документів про освіту для випускників 2021- 

2022 н. р. 

до 

30.11. 

Лист-

замовлення 
Діденко Л.М.  

Забезпечити спільно з міським методичним 

кабінетом якісне проведення міських 

предметних олімпіад, підготовку збірних 

команд для участі в обласних та 

Всеукраїнських предметних олімпіадах  

06.11.-

20.12. 

Накази Божок І.В., 

Лебідь І.Н., 

Качур В.О., 

Малявіна Т.В 

 

 

Провести:     

 міські конкурси:     

 учнівських проектів «Європа – це ми»; 08.11-

30.11 

Наказ Білик Ю.О.  

 декадник толерантності у ЗЗСО; 01.11.-

12.11. 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

 Панельна дискусія до Дня Гідності та 

Свободи на тему «Зима, що нас змінила» 

19.11. Наказ Білик Ю.О. 

Мусійчук С.І. 

 

 День молодіжного місцевого 

самоврядування; 

22.11 Наказ Перекрестенко 

Н.В. 

 

 заходи в рамках Всеукраїнської акції  «16 

днів проти насильства» 

22.11-

03.12 

Узагальнені 

матеріали 
Перекрестенко 

Н.В. 

 

2.  

 

Заходи з охорони 

життя та 

зміцнення 

здоров’я 

учасників 

освітнього 

процесу 

Організувати проведення тижня знань безпеки 

життєдіяльності у закладах дошкільної та 

загальної середньої освіти  

 

15.11.-

19.11. 

 

Наказ  

 
Рудик Л.Т., 

Щеголева Т.А. 

 

3. 

 

Робота з 

педагогічними 

кадрами 
 

Провести:     

 Семінар для заступників директорів ЗЗСО 

з навчально-виховної роботи по школі І 

ступеня на тему «Від пілотування проєктів 

НУШ до реалізації нового Державного 

стандарту початкової освіти» на базі ЗЗСО 

І ступеня № 25 

 

24.11. 

 

Узагальнені 

матеріали 
Діденко Л.М. 

Нечипорук О.М. 

 

 

 

 засідання педагогічної студії «Ефективний 

старт» для керівників закладів дошкільної 

освіти, стаж роботи яких до 3-х років 

 17.11. Інформаційні 

та 

узагальнюючі 

матеріали 

Гарник Л.П. 

Щеголева Т.А. 

Качур В.О. 

 

4. 

 

Координаційно- 

аналітична  

діяльність 

Провести:     

 консультативні  дні в:     

 КЗ «ЗШ І –ІІІ ст. № 21 ВМР»; 05.11. Довідка, Божок І.В.  
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

 наказ Лебідь І.Н. 

Перекрестенко 

Н.В. 

 КЗ «ЗШ І –ІІІ ст. № 35 ВМР»; 19.11. 

 

Довідка, 

наказ 
Божок І.В. 

Лебідь І.Н. 

Рудик Л.Т. 

 

  КЗ «ДНЗ №2 ВМР»; 26.11. Довідка, 

наказ 
Божок І.В., 

Гарник Л.П. 

 

 моніторинги:     

 стану організації раціонального 

харчування в  закладах загальної середньої 

освіти; 

02.11.-

30.11. 

 

Довідка 

 
Рудик Л.Т. 

 

 

 впровадження системи оцінки якості знань 

учнів 7-10 класів  з математики у закладах 

загальної середньої освіти; 

09.11.- 

30.11. 

Наказ Божок І.В., 

Лебідь І.Н. 

 

 стану  управлінської діяльності у закладах 

дошкільної освіти; 

22.11-

10.12. 

Довідка, 

наказ 
Гарник Л.П.  

 оцінку якості надання послуг інклюзивно-

ресурсними центрами 

02.11-

27.11. 

Узагальнені 

матеріали 
Любчак І.О.  

5. Зміцнення  

навчально- 

матеріальної 

бази  

закладів освіти.  

Фінансово- 

господарська  

діяльність. 

Звіт про надходження позабюджетних коштів 

за 10 місяців 

до 

06.11. 

Звіт Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Аналіз потреби у видатках до кінця року за 

захищеними статтями: заробітна плата, 

харчування, оплата енергоносіїв та 

комунальних послуг  

до 

24.11. 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Формування уточненої потреби у видатках до 

кінця місяця та внесення змін до кошторису 

18.11-

23.11. 

Лист, 

довідки на 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

зміну  

планів 

Нарада з головними бухгалтерами галузі 

щодо закриття бюджетного року, зміни в 

чинному законодавстві  

26.11. Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Формування замовлення на фінансування 

видатків по галузі «Освіта» у грудні 

до 

25.11. 

Лист, 

замовлення  
Мазур Н.В., 

ЦБ-ФС 

 

Формування проєкту бюджету на 2022 рік по 

галузі «Освіта» 

01.11.-

30.11. 

Бюджетні 

запити 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Перевірка калькуляції платних послуг, що 

надаються закладами освіти відповідно до 

функціональних повноважень  

01.11.-

30.11. 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Інвентаризація товарно-матеріальних 

цінностей 

01.11.-

30.11. 

Протокол ЦБ-ФС 

ЦБ № 2, 

ЦБ № 3 

 

Підготувати проект 

рішення на засідання 

виконавчого комітету 

міської ради 

 

1. Про виконання Програми розвитку освіти 

на 2013-2021 роки та затвердження 

Програми розвитку освіти на 2022-2024 

роки 

2. Про проведення конкурсу «Вихователь 

року-2021». 

3. Про виплату щомісячної стипендії 

Вінницької міської ради кращим учням 

закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти міста у І семестрі 

2021-2022 навчального року. 

4. Про нагородження керівників ЗЗСО та 

ЗДО з нагоди відзначення ювілеїв 

01.11.-

26.11. 

Рішення 

 

 

 

 

Божок І.В., 

Мазур Н.В. 

 

 

Гарник Л.П. 

 

Перекрестенко 

Н.В. 

 

Лебідь І.Н. 
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

ГР У Д Е Н Ь 

1.  Організаційно-

регламентуюча 

діяльність  

Підготувати звіти:     

 про продовження навчання для здобуття 

повної загальної середньої освіти 

випускниками 9-х класів закладів загальної 

середньої освіти у 2010-2021 навчальному 

році; 

до 

13.12 

звіт 

Любчак І.О. 

 

 по фізичній культурі і спорту за формою 

№2-ФК. 

до  

25.12 

звіт 
Любчак І.О. 

 

Провести:     

 інформаційно-роз’яснювальний тиждень 

щодо інклюзивного навчання «Рівний 

рівному» в навчальних закладах; 

01.12-

04.12 

Наказ 

Любчак І.О. 

 

 аналіз контингенту дітей, які здобувають 

дошкільну освіту у закладах різних типів 

та форм власності 

06.12.- 

 17.12 

Узагальнена 

інформація 
Гарник Л.П.  

 заходи:     

 до Міжнародного дня захисту людей з 

інвалідністю; 

01.12-

04.12 

Узагальнені 

матеріали 
Любчак І.О.  

 у рамках святкування новорічних та 

різдвяних свят; 

16.12.-

29.12 

Наказ Перекрестенко 

Н.В. 

 

 конкурси:     

 новорічних композицій «Зимова феєрія»; 
01.12.-

24.12. 

Наказ Перекрестенко 

Н.В., 

Гарник Л.П. 

 

 міський етап Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості; 

01.12-

30.12. 

Наказ Білик Ю.О.  
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

 різдвяно-новорічну акцію «Подарунок від 

Святого Миколая»; 

17.12 Узагальнені 

матеріали 
Перекрестенко 

Н.В. 

 

 зустрічі міського голови:     

 з дітьми, які потребують особливої 

соціальної уваги з нагоди Дня Святого 

Миколая; 

17.12. Рішення 

виконкому 

ВМР 

Перекрестенко 

Н.В. 

 

 зі стипендіатами Вінницької міської ради  22. 12. Рішення 

виконкому 

ВМР 

Перекрестенко 

Н.В. 

 

3.  Робота з  

педагогічними 

кадрами 

Підготувати звіт про чисельність працюючих 

та військовозобов’язаних, які заброньовані 

згідно з переліком посад і професій 

 

07.12.-

18.12. 

Узагальнені 

матеріали 
Рудик Л.Т.   

4. Координаційно- 

аналітична  

діяльність  

 

Провести консультативний день в:      

 КЗ «ЗШ ІІ-ІІІ ст. № 31 ВМР» 10.12. 

 

 

Довідка, 

наказ 

 

Божок І.В. 

Лебідь І.Н., 

Любчак І.О. 

 

 КЗ «ЗДО №33  ВМР» 17.12. Довідка, 

наказ 
Божок І.В. 

Гарник Л.П. 

 

5. Зміцнення  

навчально- 

матеріальної 

бази закладів 

освіти.  

Фінансово- 

господарська  

діяльність. 

Аналіз потреби у видатках до кінця 

бюджетного року по галузі «Освіта» 

03.12-

10.12 

Аналіз 

 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Громадське обговорення проєкту бюджету 

ВМ ТГ по галузі «Освіта» на 2022 рік 

до 

15.12 

презентація Яценко О.В., 

Мазур Н.В. 

 

Узагальнення інформації про реалізацію 

проєктів в рамках БГІ, за які відповідальний 

департамент освіти ВМР 

до 

31.12 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В., 

Перекрестенко 

Н.В. 

 

Узагальнення даних про вартість виконаних 03.12- Узагальнена Мазур Н.В.,  
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№ 

п/п 
Розділ Зміст діяльності 

Термін  

виконан

ня 

Форма  

узагальнення 
Виконавець 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

робіт по поточному та капітальному ремонту 

закладів освіти у 2021 році 

10.12. інформація технагляд 

Звіт про надходження позабюджетних коштів 

за 11 місяців 

до 

07.12 

Звіт Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Уточнення потреби у видатках до кінця року, 

внесення змін до річного кошторису 

17.12-

23.12 

Листи на 

зміни до 

бюджету, 

довідки про 

зміни до 

кошторису 

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 

енергоносіїв закладами освіти у 21 році 

17.12-

23.12 

Лист на 

перезатвердж

ення лімітів 

Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

Формування пропозицій щодо розподілу 

зведених кошторисних показників та 

помісячного плану по галузі Освіта на 2022 

рік 

до 

30.12 

Узагальнена 

інформація 
Мазур Н.В. 

ЦБ-ФС 

 

 

Підготувати проект 

рішення на засідання 

виконавчого комітету 

міської ради 

 

1. Про нагородження з нагоди Дня Святого 

Миколая. 

2. Про проведення міського конкурсу 

новорічних композицій «Зимова феєрія» та 

нагородження переможців. 

01.12.-

24.12. 

Рішення Перекрестенко 

Н.В. 
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