
Богуславська районна державна адміністрація 

Відділ освіти 

 

Рішення колегії 

 

Від 30.08.2019        Протокол № 2 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію з питань, що розглядались на 

засіданні, колегія відділу освіти 

 

УХВАЛИЛА: 

 

По першому питанню: 

«Про план роботи та план засідань колегії відділу освіти Богуславської 

райдержадміністрації на ІІ півріччя 2019 року» 

1. Інформацію з даного питання взяти до відома. 

2. Схвалити план роботи відділу освіти та план засідань колегії відділу 

освіти на ІІ півріччя 2019 року. 

3. Відділу освіти спільно з керівниками закладів освіти району забезпечити 

виконання заходів, передбачених планами роботи на ІІ півріччя 2019 року. 

4. Розмістити план засідань колегії відділу освіти на ІІ півріччя 2019 року 

на сайті відділу освіти. 
 

По другому питанню: 

«Про підготовку закладів освіти до нового 2019/2020 навчального року». 
1. Інформацію з даного питання взяти до відома. 

2. Керівникам закладів освіти: 

2.1. Підтримувати в належному стані пришкільні території . 

Постійно. 

2.2. Завершити комплектування закладів освіти педагогічними кадрами. 

До 31 серпня 2019 року. 

2.3. Провести організований добір учнів на вакантні місця учнів 2-11 

класів. 

До 01 вересня 2019 року. 

2.4. Забезпечити підготовку закладів освіти району до роботи в осінньо-

зимовий період. 

До 01 жовтня 2019 року. 

2.5. Забезпечити належний стан охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

пожежної безпеки у навчальних закладах району. 

Постійно. 
 

По третьому питанню: 

«Про встановлення надбавки до посадового окладу педагогічним 

працівникам закладів освіти, які фінансуються за рахунок освітньої 

субвенції та районного бюджету з 01.09.2019.» 

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 01.09.2019 року по 30.11.2019 року 

3. Встановити щомісячну доплату відповідальним за якісне 

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

посадового окладу з 01.09.2019 року по 30.11.2019 року (за наявності 

фінансового ресурсу) 

з 01.09.2019 року по 30.11.2019 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 05.09.2019 
 

 

Голова колегії        Оксана  ПОЛІЩУК 

 

Секретар         Ольга ДУХАН 


