
Богуславська районна державна адміністрація 

Відділ освіти 

 

Рішення колегії 

 
Від 04.12.2019        Протокол № 3 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію з питань, що розглядались на 

засіданні, колегія відділу освіти 

 

УХВАЛИЛА: 
 

По першому питанню: 

«Про стан охоплення дітей і підлітків шкільного віку навчанням». 

1. Інформацію з даного питання взяти до відома. 

2. Керівникам ЗЗСО спільно з відділом освіти: 

2.1. Взяти під постійний контроль питання своєчасного інформування 

кримінальної міліції у справах дітей, служби у справах дітей, про учнів, які не 

відвідують заклади освіти без поважних причин або не охоплені навчанням, 

притягнення до відповідальності батьків, які не займаються вихованням дітей. 

2.2. Посилити профілактичну роботу з учнями, які систематично 

пропускають уроки без поважних причин, грубо або неодноразово порушують 

Статут закладу, вчинили антигромадські дії, вживають наркотичні засоби чи 

спиртні напої, знаходяться на обліку у відділі кримінальної міліції у справах 

дітей, службі уставах дітей. 

2.3. Вжити заходів щодо охоплення неповнолітніх, схильних до 

правопорушень, позашкільною освітою. 

2.4. Забезпечити складання та виконання планів індивідуального 

психолого-педагогічного супроводу дітей вищезазначених категорій. 

2.5. Продовжити практику щомісячного розгляду на засіданнях шкільних 

Рад з профілактики правопорушень результатів роботи з попередження 

підліткової злочинності, дитячого алкоголізму та інших негативних явищ у 

молодіжному середовищі. 

2.6. Вжити заходів щодо активізації роботи закладів освіти з питань 

профілактики правопорушень. 

2.7. Взяти під особистий контроль питання відпочинку та оздоровлення 

дітей, які проживають в сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах. 

2.8. Спільно з ювенальним відділом поліції запланувати заходи по 

профілактиці правопорушень неповнолітніми у позаурочний та вечірній час, 

канікулярний період. 

 

По другому питанню: 

«Про організацію роботи з охорони праці та пожежної безпеки в закладах 

загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти». 

1. Інформацію з даного питання взяти до відома. 

2. Керівникам закладів освіти району: 



2.1 Забезпечити виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 

16.05.2019 № 659 «Положення про порядок розслідування нещасних випадків, 

що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу». 

Постійно. 

2.2 Забезпечити виконання у роботі з охорони праці «Положення про 

організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу в установах та закладах освіти» затвердженого МОН 

України від 26.12.2017 № 1669. 

Постійно. 

2.3 Забезпечити виконання постанови КМУ від 17.04.19 № 337 «Про 

затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань та аварій на виробництві». 

Постійно. 

По третьому питанню: 

«Про встановлення надбавки до посадового окладу педагогічним 

працівникам закладів освіти, які фінансуються за рахунок освітньої 

субвенції та районного бюджету з 01.12.2019». 
1. Інформацію з даного питання взяти до відома. 

2. Встановити надбавку за престижність праці в розмірі 20% до посадового 

окладу педагогічним працівникам (ставки заробітної плати) закладів освіти 

району, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції та районного бюджету 

з 01.12.2019 року по 31.12.2019 року. 

3. Встановити щомісячну доплату відповідальним за якісне 

функціонування офіційного веб-сайту закладу освіти в розмірі 10 % до 

посадового окладу  

з 01.12.2019 року по 31.12.2019 року. 

4. Довести до відома керівників та педагогічних працівників закладів 

освіти, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам та районного бюджету про 

встановлену надбавку до посадового окладу (ставки заробітної плати). 

До 05.12.2019. 

 

Голова колегії        О.В. Поліщук 

 

Секретар         О.І. Духан 


