
 
БОГУСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

НАКАЗ 

 

05.03.2018                                                 №41 

 

Про виконання рішень колегії відділу освіти  

від 02.03.2018 року 

 

На виконання рішення колегії відділу освіти від 02.03.2018 року, протокол 

№2, з метою вдосконалення роботи щодо розгляду звернень і заяв громадян, 

вдосконалення роботи щодо профілактики правопорушень у закладах освіти 

Богуславського району, роботи з обдарованими дітьми у навчальних закладах 

району, роботи закладів дошкільної освіти Богуславського району 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Керівникам закладів освіти: 

1.1. Забезпечити: 

1.1.1. дотримання вимог Конституції України та Закону України «Про 

звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 року № 

109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування». 

Постійно 

1.1.2. своєчасний, повний, об’єктивний і кваліфікований розгляд звернень 

громадян на рівні закладів освіти. 

Постійно 

1.2. Дотримуватися графіку особистого прийому громадян. Забезпечити 

чіткість і ефективність прийому відвідувачів. 

Постійно 

1.3. Розглядати питання про стан роботи із зверненнями громадян на 

педагогічних радах та виробничих нарадах. 

Щоквартально, протягом 2018 року 

1.4. Посилити контроль за роботою комісії з трудових спорів, якістю 

надання відповідей на звернення громадян. 

Протягом 2018 року 

1.5. Оперативно розглядати звернення учасників антитерористичної 

операції, громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території та 

районів проведення антитерористичної операції, сприяти у вирішенні питань, 

пов’язаних із зарахуванням дітей до закладів дошкільної та загальної середньої 

освіти, забезпеченням підручниками тощо 

Постійно 



 

1.6.  Проаналізувати питання стану профілактики правопорушень у 

закладах освіти, забезпечити дієвий контроль за станом профілактики 

правопорушень, безпритульності, бездоглядності в дитячому середовищі та 

заслухати зазначене питання на педагогічних радах навчальних закладів. 

Березень 2018 

1.7. Проаналізувати статистичні дані Національної поліції України про 

кримінальні правопорушення, скоєні неповнолітніми або за їх участі, які 

викладені у листі Міністерства освіти і науки України від 22.12.2017 року №1-

9/707 «Щодо профілактики злочинності серед неповнолітніх». 

До 07.03.2018 

1.8. Провести у закладах освіти району виховні заходи з профілактики 

злочинності серед неповнолітніх. Про проведену роботу інформувати відділ 

освіти в паперовому та електронному варіантах. 

До 15.03.2018 

1.9. Продовжувати співпрацювати з відділом ювенальної превенції, 

службою у справах дітей. 

Постійно 

1.10. Продовжити практику проведення днів, тижнів, місячників правових 

знань, конкурсів, вікторин на краще оволодіння правовими знаннями серед 

дітей дошкільних та учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Протягом року 

1.11. Залучати учнів із девіантною поведінкою та дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки до позашкільної освіти. 

Постійно 

1.12.  Активізувати роботу з педагогічними працівниками щодо посилення 

роботи з обдарованими учнями. 

Постійно 

1.13. Довести до відома педагогічних працівників закладів дошкільної, 

загальної середньої освіти про роботу КУ ІРЦ 

До 15.03.2018 

1.14.  Взаємодіяти з КУ «ІРЦ» з питань організації інклюзивного навчання 

та надання психолого-педагогічної допомоги.  

Постійно 

2. Директору та фахівцям КУ «ІРЦ» реалізовувати цілі відповідно 

Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року №545 та статуту КУ «ІРЦ», 

затвердженого рішення Богуславської районної ради від 17.11.2017 року №283-

21-УП. 

Постійно 

3. Керівникам закладів дошкільної освіти: 

3.1. Забезпечувати виконання розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 06 грудня 2017 року № 871 «Про затвердження плану дій на 2017-2019 роки 

поетапного створення додаткових місць у закладах освіти для дітей 

дошкільного віку 

Постійно 

 



 

3.2. Забезпечувати конституційні права кожної дитини на здобуття 

дошкільної освіти 

Постійно 

3.3. Продовжувати роботу по створенню додаткових місць 

короткотривалого перебування дітей у ДНЗ 

Постійно 

3.4. Сприяти створенню інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти. 

Постійно 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Начальник відділу освіти       О.В. Поліщук 

 
Головний спеціаліст 

відділу освіти        О.І. Духан 

 
З наказом ознайомлені: 

К.А. Івченко О.В. Миргородський  Л.І. Дорогань 

В.М. Вербіцький В.В.Восьмірко Н.В. Ляшенко 

Л.Ф. Байбуз В.В. Злочевська О.О. Моха 

М.І. Чмир Т.Т. Неборак С.М.Ткалич 

М.І. Байбарза О.В. Химорода М.М.Сімак 

Л.М. Глазко В.А. Кушнір Н.Л.Луценко 

І.М. Поліщук 

Л.А. Пушенко 

Т.Г. Царенко 

К.М. Миргородська 

Т.В. Жамська 

С.П. Нуртаєва 

М.О. Давиденко 

Г.М. Артеменко 

 


