
 1 

Додаток 5 

до протоколу №2  

засідання колегії  

департаменту освіти та науки  

Одеської міської ради  

від 09.06.2020 

 

Про стан виконання рішень колегії 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради 

за 2019 рік 

 

На виконання перспективного (річного) плану роботи департаменту освіти та 

науки Одеської міської ради на 2019 рік департаментом освіти та науки 

Одеської міської ради були проведені наступні засідання колегії у 2019 році: 

№1 – 29 січня 2019 року з наступних питань:  

- Про питання якісної підготовки учнів закладів загальної середньої освіти 

м. Одеси до складання зовнішнього незалежного оцінювання з основних 

предметів. 

- Про стан впровадження інклюзивного навчання в закладах освіти 

комунальної власності територіальної громади м. Одеси. 

- Про стан виконання рішень колегії за 2018 рік. 

№2 – 12 березня 2019 року з наступних питань:  

- Про результати роботи закладів та установ освіти у 2018 році та завдання 

на 2019 рік у світлі реалізації Міської цільової програми розвитку освіти 

м. Одеси на 2017-2019 роки. 

- Про роботу зі зверненнями громадян у 2018 році. 

№3 – 21 червня 2019 року з наступних питань:  

- Про стан виконання у 2018 році Міської цільової програми національно-

патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси «Я – одесит, патріот 

України» на 2016-2020 роки. 

- Про роботу зі зверненнями громадян за І півріччя 2019 року. 

- Про структуру 2019/2020 навчального року. 

№4 – 28 серпня 2019 року з наступних питань:  

- Про підсумки роботи галузі «Освіта» міста Одеси за 2018/2019 

навчальний рік та пріоритетні завдання на 2019/2020 навчальний рік.  

№5 – 20 грудня 2019 року з наступних питань:  

- Про підсумки роботи КУ "Одеський методичний центр освітніх ініціатив.  

- Основні аспекти впровадження інклюзивної освіти  та результативність  

роботи одеських інклюзивно-ресурсних центрів. 

- Про підсумки роботи департаменту освіти та науки Одеської міської ради 

зі зверненнями громадян за 2019 рік.  

Протягом 2019 року департаментом освіти та науки Одеської міської ради, 

територіальними відділами освіти районів, закладами освіти міста проведено 

певну роботу з виконання рішень колегії департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради. 
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Аналіз стану виконання рішень колегії 2019 року свідчить, що переважна 

більшість рішень виконана.  

Робота колегії департаменту освіти та науки Одеської міської ради за 2019 

рік була спрямована на забезпечення системного підвищення якості освіти в 

закладах освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси, 

створення умов для забезпечення рівного доступу до здобуття освіти, 

реалізацію актуальних питань, пов’язаних із організацією діяльності закладу 

освіти та дотриманням фінансово-бюджетної дисципліни тощо. 

Рішення колегії департаменту освіти та науки Одеської міської ради 

затверджуються наказом департаменту і є обов’язковими для виконання 

відповідно до встановлених строків. Крім того, передбачено також контроль за 

виконанням ухвалених рішень, форма здійснення якого полягає чи у розгляді на 

засіданні колегії, чи шляхом інформування про виконання прийнятих рішень. 

На засіданні колегії департаменту від 29 січня 2019 року стали питання «Про 

питання якісної підготовки учнів закладів загальної середньої освіти           

м. Одеси до складання зовнішнього незалежного оцінювання з основних 

предметів»; «Про стан впровадження інклюзивного навчання в закладах 

освіти комунальної власності територіальної громади  м. Одеси»; «Про стан 

виконання рішень колегії за 2018 рік».  

Результатом проведення колегії від 29 січня 2019 року був виданий наказ 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради від 31.01.2019 №30 

«Про виконання рішення засідання колегії департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради від 29.01.2019 №1/1». Згідно з наказом 

забезпечується виконання вимог Закону України «Про освіту» . На 

сьогоднішній день до мережі закладів освіти комунальної власності 

територіальної громади міста Одеси належать 279 закладів освіти. Робота 

педагогічних колективів направлена на формування особистості юного 

одесита на засадах загальнолюдських цінностей: патріотизму, людяності,  

толерантності, готовності прийти на допомогу. Поповнюється банк даних 

дітей з особливими потребами, які потребують навчання в системі 

інклюзивної освіти. 

У зв'язку із закінченням терміну дії Міської цільової програми розвитку 

освіти м. Одеси на 2017-2019 роки затвердженою рішення Одеської міської 

ради від 14.06.2017р. № 2136-VII з метою покращення умов для 

забезпечення потреб населення у якісній освіті дітей та стабільного 

функціонування закладів освіти; безпечних та нешкідливих умов навчання, 

виховання і розвитку дітей та учнівської молоді; інформатизації освітнього 

процесу та управлінської діяльності освітньої галузі; подальшого розвитку 

інтелектуального та творчого потенціалу дітей та учнівської молоді; 

творчого потенціалу й підвищення престижності праці працівників освітньої 

галузі міста Одеси рішенням Одеської міської ради № 5642-VII від 

06.02.2020 р. затверджена нова Міська цільова програми розвитку освіти в 

м. Одесі на 2020-2022 роки. 

Рішенням колегії департаменту освіти та науки Одеської міської ради  від 

12 березня 2019 року №2/1 продовжено реалізацію Міської цільової 
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програми розвитку освіти м. Одеси на 2020-2022 роки. З використанням 

ресурсів Міської цільової програми розвитку освіти м. Одеси проводиться 

модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти комунальної 

власності територіальної громади міста Одеси, а саме: ремонт приміщень; 

модернізація харчоблоків; модернізація спортивної бази; створення умов 

доступності для маломобільної групи населення тощо. Забезпечений доступ 

кожного здобувача освіти та педагогічного працівника до електронних 

підручників у рамках реалізації проекту Система електронних інтерактивних 

підручників "Підручник.ua" завдяки наданим електронним кодам. У 2018 

році розробники проекту представили педагогам новий проект «Електронна 

школа», який має сервіси: «Електронний розклад», «Електронний 

щоденник» та «Електронний журнал». Забезпечується систематичне 

висвітлення здобутків та досягнень освітянської галузі у засобах масової 

інформації та Інтернет-ресурсах. 

Продовжується виконання рішення колегії від 12 березня 2019 року №2/2 

«Про підсумки роботи департаменту освіти та науки Одеської міської ради 

із зверненнями громадян за 2018 рік».  

Продовжено роботу з національно-патріотичного виховання згідно з 

Міською цільовою програмою національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді міста Одеси «Я – одесит, патріот України» на 2016-2020 

роки та плану роботи департаменту освіти та науки Одеської міської ради 

згідно з рішенням колегії від 21 червня 2019 року №3/1. 

Рішення колегії від 21 червня 2019 року №3/3 «Про структуру           

2019/2020 н.р.» доведено до відома керівників закладів освіти комунальної 

власності територіальної громади міста Одеси. 

Аналіз стану виконання рішень колегії за 2019 рік свідчить, що рішення 

колегії виконується. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар колегії департаменту  

освіти та науки Одеської міської ради                                                 О.М. Киричук 


