
Основні завдання департаменту освіти та науки Одеської міської ради:

- реалізація державної політики в галузі освіти, наукової, інноваційної 
діяльності на території міста Одеси;

- забезпечення розвитку системи освіти;
- забезпечення доступності дошкільної, позашкільної та загальної середньої 

освіти у порядку, визначеному чинним законодавством України;
- забезпечення в межах наданих повноважень можливості отримання освіти 

державною мовою, іншими мовами відповідно до чинного законодавства 
України;

- забезпечення відповідно до чинного законодавства України створення в 
закладах освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси 
безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для 
осіб з особливими освітніми потребами;

- забезпечення утримання та розвитку матеріально-технічної бази закладів та 
установ освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси 
на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних 
умов, організація їхнього фінансового, кадрового і науково-методичного 
забезпечення;

- забезпечення можливості продовження навчання на відповідному рівні 
з добувачами освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладів освіти;

- здійснення координації діяльності закладів та установ освіти комунальної 
власності територіальної громади міста Одеси;

- розвиток єдиного інформаційного простору для забезпечення прозорості 
діяльності Департаменту, закладів та установ освіти комунальної власності 
територіальної громади міста Одеси;

- координація роботи у сфері інформатизації закладів та установ освіти 
комунальної власності територіальної громади міста Одеси;

- сприяння розвитку міжнародних зв'язків з питань освіти;
- організація оздоровлення та відпочинку дітей і молоді;
- участь у розробці відповідних міських програм та організація їх виконання в 

межах наданих повноважень.

*
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І. Організаційна робота

Відповідальні: заступники директора департаменту освіти та науки Одеської 
міської ради Антонюк І.В., Дума О.М., Платонов Д.В., Скебало С.В., 
Столбова І.Є.

1. Питання, які виносяться на розгляд виконавчого комітету Одеської міської 
ради:

№
з/п Питання Термін

виконання Виконавці

1. Про виконання у 2018 році Міської 
цільової програми національно- 
патріотичного виховання дітей та 
молоді міста Одеси "Я -  одесит, 
патріот України" на 2016-2020 роки

травень Ярош О.Ю.
Чолак В.С. 
Ковальчук І.В. 
Ярославцева Н.О.

2. Про виконання у 2018 році Міської 
цільової програми розвитку освіти 
м. Одеси на 2017-2019 роки

червень Федорова М.Г. 
Кольва К.В. 
Становська А.І. 
Ковальчук І.В. 
Чолак В.С.
Ярош О.Ю. 
Ярославцева Н.О

2. Перелік питань для вивчення та можливого розгляду на засіданні 
виконавчого комітету Одеської міської ради:

№
з/п

Питання Термін
виконання

Виконавці

1. Про внесення на розгляд Одеської 
міської ради проекту рішення "Про 
внесення змін до Статутів закладів 
освіти комунальної власті 
територіальної громади міста Одеси"

травень Скебало С.В. 
Становська А.І.

2. Про внесення на розгляд Одеської 
міської ради проекту рішення "Про 
затвердження Положення про 
конкурс на посаду керівника закладу 
професійної освіти "

червень Платонов Д.В. 
Вєлєв В.Д.

*
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3. Засідання комісій та робочих груп, створених за рішеннями виконавчого 
комітету Одеської міської ради та розпорядженнями міського голови; ___

№
з/п

Н а зв а  ком ісії, роб очо ї 
груп и , к о о р д и н ац ій н о ї 

рад и  (т.д.)

Г р а ф ік
п ровед ен н я

Н а п ід став і як о го  
д о к у м ен ту  ство р ен а

З а п л а н о в а н і
д ати

п ровед ен н я
н аступ н и х

зас ід ан ь

1. Комісія з контролю за 
організацією 
харчування в медичних 
закладах,закладах 
освіти, притулках для 
дітей, дитячих 
будинках та їдальнях 
для малозабезпечених 
громадян

Засідання
скликаються

за
необхідністю, 
але не менш 
ніж один раз 

у квартал

Розпорядження 
Одеського міського 

голови від 2 0 .0 9 .2 0 1 3  
№ 1 0 0 9 - 0 1р

квітень,
2 0 1 9

II. Робота з виконання загальноміських програм

Відповідальні: заступники директора департаменту освіти та науки Одеської 
міської ради Антонюк І.В., Дума О.М., Платонов Д.В., Скебало С.В., 
Столбова І.Є.

№
з/п

Заходи Термін
виконання

Виконавці

1. Виконання Програми соціально- 
економічного розвитку міста Одеси

протягом
року

Федорова М.Г. 
Ярош О.Ю. 
Кольва К.В. 
Становська А.І. 
Ковальчук І.В. 
Чолак В.С.

2. Виконання Програми зайнятості 
населення м. Одеси до 2022 року

протягом
року

Ярош О.Ю.
Чолак В.С. 
Ярославцева Н.О.

3. Виконання Міської цільової програми 
національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді міста Одеси "Я -  
одесит, патріот України" на 2016-2020 
роки

протягом
року

Ярош О.Ю.
Чолак В.С. 
Ковальчук І.В. 
Ярославцева Н.О.

4. Виконання Міської цільової програми 
розвитку освіти м. Одеси на 2017-2019 
роки

протягом
року

Ярош О.Ю. 
Федорова М.Г. 
Кольва К.В. 
Становська А.І. 
Ковальчук І.В. 
Чолак В.С. 
Ярославцева Н.О.
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III. Загальноміські заходи

Відповідальнії заступники директора департаменту освіти та науки Одеської 
міської ради Антонюк І.В., Дума О.М., Платонов Д.В., Скебало С.В., 
Столбова І.Є.

№
з/п Заходи Термін

виконання Виконавці

1. Відзначення 75-ї річниці визволення 
Одеси від нацистських окупантів

10 квітня Чолак В.С.

2. Відзначення в закладах освіти міста 
Міжнародного дня пам’яті Чорнобиля

квітень Чолак В.С.

3. Проведення благодійної акції до 
Великодня

квітень Чолак В.С.

4. Проведення міської конференції 
працівників психологічної служби

квітень Ярославцева Н.О.

5. Несення учнями Почесної Вахти 
пам’яті на Посту №1

квітень -  
листопад

Чолак В.С.

6. Проведення Дня цивільного захисту квітень-
травень

Гладонюк В.А.

7. Відзначення в закладах освіти міста 
Дня Європи

травень Ковальчук І.В.

8. Відзначення в закладах освіти міста 
Дня пам’яті та примирення і 74-ої 
річниці Перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні

травень Чолак В.С.

9. Відзначення в закладах освіти міста 
Дня української вишиванки

17 травня Чолак В.С.

10. Відзначення в закладах освіти міста 
Дня матері

травень Чолак В.С.

11. Проведення в закладах освіти міста 
Свята Останнього дзвоника

травень Становська А.І.

12. Фестиваль психологічної служби серпень Ярославцева Н.О.

13. Проведення в закладах освіти міста 
урочистого вручення документів про 
освіту

травень-
червень

Становська А.І.

14. Відзначення в закладах освіти міста 
Дня захисту дітей

1 червня Чолак В.С. 
Кірносова І.П.

15. Відзначення в закладах освіти міста 
Дня Конституції України

28 червня Чолак В.С.

&
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№
з/п Заходи Термін

виконання Виконавці

55. Проведення міських фестивалів, 
конкурсів, ігор, змагань для дітей та 
юнацтва:
- спортивні змагання у рамках протягом Гладонюк В.А.

міської та обласної Спартакіад 
школярів, шкільної ліги з Регбі-5; 
Одеської шкільної баскетбольної 
ліги, шахової ліги 

- конкурс "Відомі Одесити";

року

квітень- Ярославцева Н.О.

- міський етап обласного
травень 

березень - Ярославцева Н.О.
фестивалю-конкурсу «Молодь 
обирає здоров’я»;

- конкурс творчих робіт «Застигла

квітень

квітень Ярославцева Н.О.
музика»;

- міський фестиваль інтелектуальних квітень Ярославцева Н.О.
ігор серед школярів;

- конкурс дитячої та юнацької квітень- Чолак В.С.
творчості „Зоряна юність Одеси”; 

- конкурс вокально-хореографічної
травень
квітень- Чолак В.С.

композиції «Герої живуть у 
піснях»;

- міський етап обласного фестивалю-

травень

квітень Чолак В.С.
конкурсу дружин юних пожежних;

- військово-спортивна гра «Сокіл» квітень- Чолак В.С.
(«Джура»);

- конкурс проектів з історії та
травень
травень Ярославцева Н.О.

культури міста Одеси;
- конкурс ім. А. Креймера на краще травень- Ярославцева Н.О.

проведення інтерактивних 
екскурсій з історії та культури м. 
Одеси «Сторінками історії Одеси»; 

- форум соціального партнерства.

червень

червень Ярославцева Н.О.

IV. Робота з кадрами
Відповідальна: заступники директора департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради Платонов В.Д., Столбова І.Є.

№
з/п Заходи Термін

виконання Виконавці

1. Здійснення контролю за дотриманням 
вимог комплектування закладів освіти

протягом
року

Вєлєв В.Д.
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№
з/п

Заходи
Термін

виконання Виконавці

керівними кадрами та педагогічними 
кадрами

2. Здійснення контролю за проходженням 
підвищення кваліфікації спеціалістами 
департаменту освіти та науки Одеської 
міської ради

протягом
року

Вєлєв В.Д.

3. Проведення моніторингу потреби 
закладів освіти у педагогічних кадрах

протягом
року

Вєлєв В.Д.

4. Складання звітності з кадрів РВК-83; 
№4-ПН, 5-ПН та інших звітів, що 
містять персоніфіковані дані 
працівників

у термін Вєлєв В.Д.

5. Забезпечення організації роботи щодо 
захисту персональних даних 
працівників департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради, керівників 
та педагогічних працівників закладів 
освіти міста

постійно Вєлєв В.Д.

6. Організація роботи щодо 
військовозобов’язаних працівників 
галузі «Освіта»

постійно Ратько Л.А.

7. Проведення нарад з питань трудового 
законодавства, ведення документації з 
особового складу працівників галузі 
«Освіта»

двічі на рік Вєлєв В.Д.

8. Організація атестації педагогічних 
працівників закладів освіти

Раз на рік Ярославцева Н.О. 
Антонова Т.А. 
Малік М.В. 
Колеснік К.С. 
Саідова Т.Д.

9. Організація проведення конкурсного 
відбору на посаду керівника закладів та 
установ освіти комунальної власності 
територіальної громади міста Одеси

протягом
року

Вєлєв В.Д. 
Ковальчук І.В.

10. Організація проходження підвищення 
кваліфікації посадовими особами 
департаменту освіти та науки Одеської 
міської ради

протягом
року

Вєлєв В.Д. 
Гуляєва О.М.

11. Здійснення контролю за використанням 
НІ ГП департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради та структурних 
підрозділів

протягом
року

Ковальчук І.В. 
Язвінська І.П.
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№
з/п Заходи

Термін
виконання Виконавці

12. Забезпечення роботи «Школи резерву 
керівних кадрів навчальних закладів»

грудень 
2018 року -  

червень 
2019 року

Вєлєв В.Д. 
Киричук О.М.

13. Організація роботи щодо підготовки 
документів на заохочення, 
преміювання та притягнення до 
дисциплінарної відповідальності 
керівників закладів освіти, працівників 
департаменту, керівників установ 
комунальної власності територіальної 
громади міста

постійно Вєлєв В.Д. 
Ратько Л .А . 

Язвінська І.П.

V. Фінансово-економічна та господарська діяльність

Відповідальна: заступник директора департаменту освіти та науки Одеської 
міської ради Антонюк І.В., Платонов Д.В.

№
з/п

Заходи Термін
виконання

Виконавці

1. Здійснення контролю за виплатою 
дітям-сиротам і дітям, позбавленим 
батьківського піклування, після 
досягнення 18-річного віку

протягом року Федорова М.Г. 
Кірносова І.П. 
Бачинська І.В.

2. Складання фінансової та статистичної 
звітності

Щ О М ІС Я Ч Н О ,
до 5 числа; 

щ оквартально, 
до 15 числа

Федорова М.Г.

3. Проведення конкурсних торгів (за 
окремим графіком)

протягом року Вєлєв В.Д. 
Котелюк О.В.

4. Уточнення бюджету галузі «Освіта» та 
апарату управління

щомісячно, 
до 25 числа

Федорова М.Г. 
Гуляєва О.М.

5. Здійснення постійного контролю за 
надходженням і цільовим 
використанням орендної плати

протягом року Кольва К.В.

6. Здійснення контролю за організацією 
харчування дітей в закладах освіти

протягом
року

Кольва К.В. 
Становська А .І.

7. Здійснення контролю за безперебійним 
наданням комунальних та

протягом
року

Кольва К.В. 
Стефурак О.М.



№
з/п

Заходи Термін
виконання

Виконавці

телекомунікаційних послуг закладам 
освіти, які безпосередньо 
підпорядковані департаменту

8. Забезпечити виплати муніципальної 
надбавки окремим категоріям 
працівників закладів освіти м. Одеси

протягом
року

Федорова М.Г. 
Стефурак О.М. 
Бачинська І.В.

9. Забезпечення своєчасної та в повному 
обсязі виплати заробітної плати 
працівникам закладів освіти, 
працівникам департаменту та оплати 
спожитих закладами освіти 
комунальних послуг

протягом
року

Гуляєва О.М. 
Федорова М.Г. 
Стефурак О.М. 
Бачинська І.В.

10. Забезпечення виплати муніципальної 
надбавки вчителям-пенсіонерам, які не 
працюють, окремим категоріям 
працівників закладів освіти м. Одеси

протягом
року

Федорова М.Г. 
Стефурак О.М. 
Бачинська І.В.

11. Забезпечення виплати муніципальної 
надбавки заступникам директорів з 
навчально-виховної роботи закладів 
загальної середньої освіти м.Одеси

протягом
року

Федорова М.Г. 
Стефурак О.М. 
Бачинська І.В.

12. Забезпечення виплати стипендій 
Одеського міського голови учням 
закладів загальної середньої освіти

протягом
року

Федорова М.Г. 
Стефурак О.М. 
Бачинська І.В.

13. Забезпечення виплати стипендій 
Одеського міського голови студентам 
закладів вищої освіти

протягом
року

Федорова М.Г. 
Стефурак О.М. 
Бачинська І.В.

VI. Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Відповідальний: заступник директора департаменту освіти та науки Одеської 
міської ради Платонов Д.В. ___________________________

№
з/п Заходи Термін

виконання Виконавці

1. Проведення нарад з відповідальними 
за організацію роботи:
- з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності,
- виконання заходів протипожежної 

безпеки.

щоквартально

Кольва К.В., 
Чернов В.А. 
Антонова Т.А. 
Мал і к М.В. 
Колеснік К.С. 
Саідова Т.Д.
К У  « Ц Ф Г Д З У С О  

р а й о н і в  

м. О д е с и »
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№
з/п Заходи

Термін
виконання Виконавці

2. Аналіз дитячого травматизму під час 
освітнього процесу, при дорожньо- 
транспортних пригодах та 
травматизму працівників на 
виробництві галузі «Освіта»

щоквартально Кольва К.В. 
Антонова Т.А. 
Малік М.В. 
Колеснік К.С. 
Саідова Т.Д.

3. Проведення в закладах освіти Дня 
цивільного захисту та місячника з 
безпеки життєдіяльності

Два рази 
на рік

Чернов В.А. 
Антонова Т.А. 
Малік М.В. 
Колеснік К.С. 
Саідова Т.Д.

VII. Робота у виконавчих органах
1. Перелік питань, які пропонуються для розгляду на засіданнях колегії.

Відповідальна: заступник директора департаменту освіти та науки
Одеської міської ради Дума О.М.

№
з/п Питання Термін

виконання Виконавці

1. - Про стан виконання у 2018 
році Міської цільової

II квартал Чолак В.С.

програми національно- 
патріотичного виховання 
дітей та молоді міста Одеси 
«Я  -  одесит, патріот 
України» на 2016-2020 роки.

- Про виконання Міської Бачинська І.В.
цільової програми розвитку 
освіти м. Одеси на 2017-2019
роки

2. Організаційні заходи щодо забезпечення ефективної роботи закладів та 
установ освіти міста.

Відповідальна: заступник директора департаменту освіти та науки Одеської 
міської ради Скебало С.В.

ю



№
з/п Заходи

Термін
виконання

Виконавщ

1 . Здійснення заходів щодо 
організованого початку:
- державної підсумкової атестації;

- оздоровлення;

- нового 2019/2020 навчального 
року.

червень- 
липень 

травень - 
червень 
червень- 
серпень

Становська АЛ. 
Антонова Т.А. 
Малж М.В. 
Колеснж К.С. 
Сащова Т.Д.

2. Забезпечення організованого 
завершення навчального року

травень-
червень

Становська АЛ. 
Антонова Т.А. 
Малж М.В. 
Колеснж К.С. 
Сащова Т.Д.

О3. Здійснення контролю за дотриманням 
статутних завдань та установчих 
документів закладів дошкільної, 
загальної середньої освіти 
комунальної власності територіальної 
громади міста Одеси

постійно Становська АЛ. 
Антонова Т.А. 
Малж М.В. 
Колеснж К.С. 
Сащова Т.Д. 
Федорова М.Г. 
Кольва К.В.
К У  « Ц Ф Г Д З У С О  р а й о ш в  

м . О д е с и »

4. Організація роботи з формування 
замовлень бланків документів про 
освіту; аналіз стану забезпечення 
ними закладів освіти комунальної 
власності територіальної громади 
міста Одеси

постійно Антонова Т.А. 
Малж М.В. 
Колеснж К.С. 
Сащова Т.Д.

5. Організація ведення обліку дітей 
дошкільного і шкільного віку у 
порядку, визначеному чинним 
законодавством України

постійно Самофалова В.А. 
Антонова Т.А. 
Малж М.В. 
Колеснж К.С. 
Сащова Т.Д.

6. Забезпечення проходження 
поглибленого медичного огляду 
дітьми та працівниками закладів 
освіти

за окремими 
графіком

Юрносова 1.П. 
Антонова Т.А. 
Малж М.В. 
Колеснж К.С. 
Сащова Т.Д.

7. Забезпечення функціонування 
електронної реєстрації дітей

протягом
року

Антонова Т.А. 
Малж М.В.



№
з/п

Заходи
Термін

виконання
Виконавці

дошкільного віку в автоматизованій 
системі реєстрації дітей в заклади 
дошкільної освіти (asrd.org)

Колеснік К.С. 
Саідова Т.Д.

8. Забезпечення проведення благодійних 
акцій «Діти, допоможіть дітям», 
«Службовці -  дітям»

протягом
року

Кірносова І.П. 
Антонова Т.А. 
Малік М.В. 
Колеснік К.С. 
Саідова Т.Д.

9. Здійснення заходів щодо охоплення 
дітей дошкільною освітою та 100% 
охоплення дітей 5-річного віку 
дошкільною освітою

протягом
року

Самойленко І.В. 
Кірносова І.П. 
Антонова Т.А. 
Малік М.В. 
Колеснік К.С. 
Саідова Т.Д.

10. Забезпечення якісною освітою дітей з 
особливими потребами в умовах 
інтегрованого та інклюзивного 
навчання

протягом
року

Становська А.І. 
Антонова Т.А. 
Малік М.В. 
Колеснік К.С. 
Саідова Т.Д.

11. Забезпечення психологічного 
супроводу спеціальної та інклюзивної 
освіти-

протягом
року

Ярославцева Н.О. 
Пастерначенко В.В.

12. Забезпечення контролю за поданням 
форм державної статистичної 
звітності у визначені терміни в 
автоматизованому режимі в ITC 
«ДІСО» та у друкованому вигляді

жовтень-
грудень

Становська А.І. 
Нехаєнко О.О. 
Антонова Т.А. 
Малік М.В. 
Колеснік К.С. 
Саідова Т.Д.

13. Забезпечення контролю за 
дотриманням закладами освіти 
санітарно-гігієнічних і 
протиепідемічних рішень

протягом
року

Становська А.І. 
Антонова Т.А. 
Малік М.В. 
Колеснік К.С. 
Саідова Т.Д.

14. Забезпечення виконання програм з 
формування здорового способу життя, 
репродуктивного здоров'я, 
профілактики ВІл-інфекції, 
туберкульозу та інших соціально 
небезпечних хвороб

протягом
року

Становська А.І. 
Антонова Т.А. 
Малік М.В. 
Колеснік К.С. 
Саідова Т.Д.
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Відповідальна: заступник; директора департаменту освіти та науки
Одеської міської ради Столбова І.Є.

№
з/п

Заходи Термін
виконання

Виконавці

1 . Сприяння педагогічним та 
управлінським інноваціям у системі 
освіти, впровадженню інформаційно- 
комунікаційних технологій в закладах 
та установах освіти комунальної 
власності територіальної громади міста 
Одеси

протягом
року

Ковальчук 1.В. 
Язвінська І.П.

2. Забезпечення регулярного висвітлення 
діяльності департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради та 
закладів освіти у засобах масової 
інформації та на шеЬ-ресурсах

протягом
року

Язвінська І.П. 
Антонова Т.А. 
Малік М.В. 
Колеснік К.С. 
Саідова Т.Д.

3. Проведення нарад з питань організації 
роботи \л/еЬ-сайтів, забезпечення 
інформаційної безпеки у мережі 
Інтернет та централізованої фільтрації 
несумісного з навчальним процесом 
контенту

у кожному 
семестрі

Ковальчук І.В. 
Язвінська І.П.

4. Здійснення контролю за роботою \veb- 
сайтів територіальних відділів освіти 
районів та закладів освіти міста

протягом
року

Киричук О.М.

5. Організація роботи шеЬ-сайтів 
територіальних відділів освіти районів

протягом
року

Антонова Т.А. 
Малік М.В. 
Колеснік К.С. 
Саідова Т.Д.

6 . Організація роботи ч/еЬ-сайту 
департаменту освіти та науки Одеської 
міської ради

протягом
року

Ковальчук І.В. 
Язвінська І.П. 
Киричук О.М.

7. Забезпечення прозорості діяльності 
департаменту, підготовка візуалізацій 
галузі "Освіта" та демонстрація 
презентацій

протягом
року

Ковальчук І.В.

8. Здійснення відповідних заходів 
інформаційної безпеки та 
централізованої фільтрації несумісного

протягом
року

Ковальчук І.В. 
Антонова Т.А. 
Малік М.В.



№
з/п

Заходи
Термін

виконання Виконавці

з навчальним процесом контенту у 
закладах освіти міста, відділах освіти, 
департаменті освіти та науки Одеської 
міської ради

Колеснік К.С. 
Саідова Т.Д.

9. Вивчення стану забезпечення 
комп’ютерними, мультимедійними 
засобами та ПЗ закладів освіти міста

протягом
року

Ковальчук І.В.

10. Реалізація заходів з питань захисту прав 
інтелектуальної власності та 
дотримання вимог законодавства в 
зазначеній сфері

протягом
року

Язвінська І.П. 
Антонова Т.А. 
Малік М.В. 
Колеснік К.С. 
Саідова Т.Д.

11. Здійснення координацію діяльністю 
закладів освіти у сфері міжнародних 
зв’язків

протягом
року

Язвінська І.П. 
Антонова Т.А. 
Малік М.В. 
Колеснік К.С. 
Саідова Т.Д.

12. Здійснення контролю за 
експериментальною діяльністю в 
закладах освіти

протягом
року

Киричук О.М. 
Антонова Т.А. 
Малік М.В. 
Колеснік К.С. 
Саідова Т.Д.

13. Організація роботи з формування 
замовлень на видання підручників, 
навчально-методичних посібників та 
іншої навчально-методичної 
літератури, навчальних програм, аналіз 
стану забезпечення ними закладів 
освіти комунальної власності 
територіальної громади міста Одеси

протягом
року

Ярославцева Н.О. 
Антонова Т.А. 
Малік М.В. 
Колеснік К.С. 
Саідова Т.Д.

Відповідальна: заступник директора департаменту освіти та науки Одеської 
міської ради Столбова І.Є.

№
з/п Заходи

Термін
виконання Виконавці

3. Здійснення контролю за веденням 
електронного документообігу 
департаменту

постійно Трачук С.І.

4. Здійснення контролю за веденням 
архівної справи

постійно Трачук С.І.
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№
з/п

Заходи Термін
виконання Виконавці

5. Здійснення контролю за організацією 
роботи зі зверненнями громадян

постійно Вєлєв ВД. 
Трачук С.І. 
Думбрава Н.М.

6. Здійснення контролю за організацією 
роботи у мережі «Єдиного реєстру 
звернення громадян міста Одеси»

постійно Вєлєв В.Д. 
Трачук С.І.

7. Забезпечення організації роботи щодо 
захисту персональних даних у 
документообігу

постійно Вєлєв ВД. 
Трачук С.І.

Відповідальна: заступник директора департаменту освіти та науки Одеської 
міської ради Дума О.М.

№
з/п Заходи Термін

виконання Виконавщ

1. Здійснення контролю за дотриманням 
статутних завдань та установчих 
документів закладів позашкільної 
освіти комунальної власності 
територіальної громади міста Одеси

протягом
року

Сиваш О.Л. 
Антонова Т.А. 
Малж М.В. 
Колеснж К.С. 
Сащова Т.Д. 
Федорова М.Г. 
Кольва К.В.
К У  « Ц Ф Г Д З У С О  р а й о ш в  

м . О д е с и »

2 . Здійснення координації діяльності 
закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти комунальної 
власності територіальної громади 
міста Одеси з питань національно- 
патріотичного виховання

протягом року Сиваш О.Л. 
Антонова Т.А. 
Малж М.В. 
Колесшк К.С. 
Сащова Т.Д.

3. Взаємодія з закладами вищої освіти з 
питань організації профорієнтаційної 
роботи в закладах загальної середньої 
освіти комунальної власності 
територіальної громади м. Одеси

протягом року Моргулець Н.А.

4. Організаційне забезпечення роботи 
комісії з призначення стипендії 
Одеського міського голови студентам 
закладів вищої освіти м. Одеси

двічі на рік Чолак В.С.
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№
з/п

Заходи
Термін

виконання Виконавці

5. Здійснення координації діяльності 
Парламенту старшокласників 
м. Одеси

протягом року Чолак В.С.

6. Забезпечення взаємодії з Молодіжною 
радою при Одеському міському голові

протягом
року

Чолак В.С.

7. Взаємодія з органами виконавчої 
влади, виконавчими органами 
Одеської міської ради, 
правоохоронними органами, 
відповідними службами з питань 
просвітницько-профілактичної роботи 
щодо зміцнення здоров’я та безпеки 
дітей, учнівської молоді, запобігання 
дитячій бездоглядності, 
правопорушенням, негативним 
проявам серед неповнолітніх

протягом
року

Чолак В.С. 
Антонова Т.А. 
Малік М.В. 
Колеснік К.С. 
Саідова Т.Д.

8. Організація проведення фестивалів, 
конкурсів, заходів, спрямованих на 
розвиток творчого, громадського, 
бізнесового потенціалу дітей та 
учнівської молоді міста

протягом
року

Чолак В.С. 
Сиваш О.Л.

9. Проведення нарад з питань 
позашкільної освіти та виховної 
роботи

протягом
року

Чолак В.С. 
Антонова Т.А. 
Малік М.В. 
Колеснік К.С. 
Саідова Т.Д.
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