
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 

здобувачами 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  Ануфрієв М.М., Скебало С.В.,   Столбова І.Є., Чуприна Л.С., 

Чолак В.С. 

 

1.  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  

Одеській міській раді  

проєкту рішення  «Про  внесення змін 

до Положення про департамент 

освіти та науки Одеської міської ради у 

новій редакції, затвердженого 

рішенням Одеської міської ради  

від 19 вересня 2018 року № 3598-VII» 

 

липень Ануфрієв М.М. 

2.  Про присвоєння почесного звання 

„Кращий педагогічний працівник міста 

Одеси” 

 

серпень-

вересень 

Столбова І.Є. 

3.  Про внесення на розгляд Одеської 

міської ради проєкту рішення "Про 

затвердження Статутів закладів освіти 

комунальної власті територіальної 

громади міста Одеси у новій редакції" 

 

серпень-

вересень 

Скебало С.В. 

 

 

 

2. Засідання комісій та робочих груп, створених за рішеннями виконавчого 

комітету Одеської міської ради та розпорядженнями міського голови: 

 

№ 

з/п 

Назва комісії, робочої 

групи, координаційної 

ради (т.д.) 

Графік 

проведення 

На підставі якого 

документу створена 

Заплановані 

дати 

проведення 

наступних 

засідань 

1. Комісія з призначення 

стипендії Одеського 

міського голови студентам 

вищих навчальних закладів  

м. Одеси 

 

Два рази  

на рік 

Розпорядження 

Одеського міського 

голови від 19.11.2014 

№1150 

Серпень, 

2020 
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№ 

з/п 

Назва комісії, робочої 

групи, координаційної 

ради (т.д.) 

Графік 

проведення 

На підставі якого 

документу створена 

Заплановані 

дати 

проведення 

наступних 

засідань 

2. 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  20.09.2013 

№1009-01р 

Вересень, 

2020 

 

 

ІІ. Робота з виконання загальноміських програм 

 

Відповідальні: заступники директора департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради  Ануфрієв М.М., Скебало С.В.,   Столбова І.Є., Чуприна Л.С., 

Чолак В.С. 

 

 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Виконавці  

1.  Виконання Програми соціально-

економічного розвитку міста Одеси  

 

протягом 

року 

 

Бачинська І.В. 

Кольва К.В. 

Становська А.І. 

Ковальчук І.В. 

Моргулець Н.А. 

 

2.  Виконання Програми зайнятості 

населення м. Одеси  до 2022 року 

протягом 

року 

Бачинська І.В. 

Моргулець Н.А. 

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 

Бачинська І.В. 

Чолак В.С. 

Ковальчук І.В. 

Ярославцева Н.О. 

4.  Виконання Міської цільової програми 

розвитку освіти в м. Одесі на 2020-2022 

роки  

протягом 

року 

Бачинська І.В. 

Кольва К.В. 

Становська А.І. 

Ковальчук І.В. 

Моргулець Н.А. 

Ярославцева Н.О. 
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ІІІ. Загальноміські заходи  

 

Відповідальні: заступники директора департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради  Ануфрієв М.М., Скебало С.В.,   Столбова І.Є., Чуприна Л.С., 

Чолак В.С. 

 

№ 
Заходи  (орієнтовно) 

Термін 

виконання 
Виконавці 

1.  Несення учнями Почесної Вахти пам’яті 

на Посту №1 

 

липень - 

вересень 

Чолак В.С. 

2.  Проведення в закладах освіти Дня  

цивільного захисту та місячника з  

безпеки життєдіяльності 

два рази  

на рік 

Становська А.І. 

Чернов В.А. 

Келембет Ю.І. 

Філлер Ю.Г. 

Колеснік К.С. 

Саідова Т.Д. 

 

3.  Проведення серпневої конференції 

(колегії) педагогічних працівників міста 

 

серпень Ковальчук І.В. 

Становська А.І. 

Моргулець Н.А. 

Вєлєв В.Д. 

Ярославцева Н.О.  

 

4.  Відзначення в закладах освіти міста Дня 

знань 

 

01 вересня Становська А.І. 

5.  Участь у святкуванні Дня міста 

 

02 вересня Моргулець Н.А. 

 

 

6.  Відзначення в закладах освіти міста Дня 

Миру 

 

вересень Моргулець Н.А. 

 

7.  Міський конкурс малюнків "Як я 

розумію ґендер"  

 

вересень Моргулець Н.А. 

 

8.  Організація заходів "Волонтер - моя 

перша професія"  

 

вересень-

жовтень 

Моргулець Н.А. 

 

9.  Забезпечення проведення благодійних 

акцій «Діти, допоможіть дітям», 

«Службовці – дітям» 

протягом  

року 

Кірносова І.П. 

Келембет Ю.І. 

Філлер Ю.Г. 

Колеснік К.С. 

Саідова Т.Д. 
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№ 
Заходи  (орієнтовно) 

Термін 

виконання 
Виконавці 

10.  Проведення міських фестивалів, 

конкурсів, ігор, змагань для дітей та 

юнацтва: 

- спортивні змагання у рамках міської 

та обласної Спартакіад школярів, 

шкільної ліги з Регбі-5; Одеської 

шкільної баскетбольної ліги,  шахової 

ліги; 

- конкурс ім. А. Креймера на краще 

проведення інтерактивних екскурсій з 

історії та культури     м. Одеси 

«Сторінками історії Одеси». 

  

 

 

 

протягом 

року 

 

 

 

вересень 

 

 

 

 

 

Становська А.І. 

 

 

 

 

Ярославцева Н.О. 

 

 

 

 

 

ІV. Робота з кадрами 

 

Відповідальна:  заступники   директора департаменту  освіти  та  науки    

Одеської міської ради Ануфрієв М.М.,  Столбова І.Є., Чуприна Л.С. 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Виконавці 

1.  Здійснення  контролю за дотриманням 

вимог комплектування закладів освіти 

керівними кадрами та педагогічними 

кадрами  
 

протягом  

року 

Вєлєв В.Д. 

 

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. 

Смалій А.О. 

 

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. 

Коль С.В. 
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№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Виконавці 

6.  Організація роботи щодо  

військовозобов’язаних працівників 

галузі «Освіта» 
 

постійно Вєлєв В.Д. 

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 

 

вересень Ярославцева Н.О. 

 

9.  Організація проведення  конкурсного 

відбору на посаду керівника закладу 

загальної середньої освіти комунальної 

власності територіальної громади міста 

Одеси,  ПТУ, ІРЦ та педагогічних 

працівників ІРЦ 

 
 

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 

ЕЦП департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради та структурних 

підрозділів 
 

протягом  

року 

Ковальчук І.В. 

 

12.  Забезпечення роботи «Школи резерву 

керівних кадрів закладів освіти» 

 

З вересня 

2020 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. 

Ковальчук І.В. 

Капітанчук О.В. 
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V. Фінансово-економічна та господарська  діяльність 

 

Відповідальна:  заступник директора  департаменту освіти  та  науки Одеської 

міської ради Ануфрієв М.М.,  Скебало С.В., Чуприна Л.С., Чолак В.С. 
 

№ 

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 Бачинська І.В. 

Кірносова І.П. 

2.  Складання фінансової та статистичної 

звітності 

щомісячно,  

до 5 числа; 

щоквартально,  

до 15 числа 

 

 

Федорова М.Г. 

Бачинська І.В. 

 

 

3.  Здійснення закупівель відповідно до 

Закону України "Про публічні 

закупівлі"  (за окремим графіком) 

 

 

протягом 

 року 

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 дотриманням 

нормативно-правових документів з 

організації харчування дітей в закладах 

освіти 

 

протягом  

року 

Кольва К.В. 

Становська А.І. 

 

7.  Забезпечити виплати муніципальної 

надбавки окремим категоріям 

працівників закладів освіти м. Одеси 

 

протягом  

року 

Федорова М.Г. 

 

8.  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. 
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№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Виконавці  

9.  Забезпечення виплати муніципальної 

надбавки вчителям-пенсіонерам, які не 

працюють, окремим категоріям 

працівників закладів освіти м. Одеси 

 

протягом  

року 

Федорова М.Г. 

 

10.  Забезпечення виплати муніципальної 

надбавки заступникам директорів з 

навчально-виховної роботи  закладів 

загальної середньої освіти  м.Одеси 

 

протягом  

року 

Федорова М.Г. 

 

11.  Забезпечення виплати стипендій 

Одеського міського голови учням 

закладів загальної середньої освіти 

 

протягом  

року 

Федорова М.Г. 

 

12.  Забезпечення виплати стипендій 

Одеського міського голови студентам 

закладів вищої освіти 

 

протягом  

року 

Федорова М.Г. 

 

 

VІ. Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

 

Відповідальний:  заступник директора департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради Ануфрієв М.М., Чолак В.С. 

 

№ 

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. 

Келембет Ю.І. 

Філлер Ю.Г. 

Колеснік К.С. 

Саідова Т.Д. 
КУ «ЦФГДЗУСО 

районів 

 м. Одеси» 
2.  Аналіз дитячого травматизму під час 

освітнього процесу,  при дорожньо-

транспортних пригодах та 

травматизму працівників на 

виробництві галузі «Освіта» 

 

 

щоквартально 

 

Кольва К.В. 

Келембет Ю.І. 

Філлер Ю.Г. 

Колеснік К.С. 

Саідова Т.Д. 

Моргулець Н.А. 
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VІІ. Робота у виконавчих органах 

 

1. Перелік  питань, які пропонуються для розгляду на засіданнях колегії. 

Відповідальна: заступник директора департаменту освіти та науки          

Одеської міської ради Столбова І.Є. 

 

№ 

з/п 
Питання 

Термін 

виконання 
Виконавці 

1. 

 

 

 

 

 

- Про підсумки роботи галузі 

«Освіта» міста Одеси за 

2019/2020 навчальний рік та 

пріоритетні завдання на 

2021/2022 навчальний рік  

(розширене засідання 

колегії). 

ІІІ квартал 

серпень 

Ануфрієв М.М. 

Скебало С.В. 

Столбова І.Є. 

Чупріна Л.С. 

Чолак В.С. 

 

 

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.  

 

№ 

з/п 

Заходи Термін виконання Виконавці 

1.  Моніторинг розвитку мережі 

закладів дошкільної освіти та 

укомплектованості груп дітьми 

дошкільного віку 

щоквартально Становська А.І. 

Колеснік К.С. 

Келембет Ю.І. 

Філлер Ю.Г. 

Саідова Т.Д. 

 

2.  Аналіз охоплення дітей 3-6(7) 

років дошкільною освітою. 

серпень  Становська А.І. 

Колеснік К.С. 

Келембет Ю.І. 

Філлер Ю.Г. 

Саідова Т.Д. 

3.  Облік дітей дошкільного віку 

 м. Одеси 

серпень Становська А.І. 

Колеснік К.С. 

Келембет Ю.І. 

Філлер Ю.Г. 

Саідова Т.Д. 

4.  Збір та узагальнення інформації 

щодо наповнюваності класів та 

закладів загальної середньої 

освіти  

 серпень -

вересень 

Становська А.І. 

Колеснік К.С. 

Келембет Ю.І. 

Філлер Ю.Г. 

Саідова Т.Д. 



 10 

№ 

з/п 

Заходи Термін виконання Виконавці 

5.  Аналіз стану обліку руху учнів вересень Становська А.І. 

Колеснік К.С. 

Келембет Ю.І. 

Філлер Ю.Г. 

Саідова Т.Д. 

6.  Забезпечення функціонування 

електронної реєстрації дітей в 

автоматизованій системі 

реєстрації дітей в заклади 

дошкільної освіти (asrd.org) 

 

постійно Колеснік К.С. 

Келембет Ю.І. 

Філлер Ю.Г. 

Саідова Т.Д. 

7.  Супровід діяльності закладів 

освіти у програмних комплексах 

"Курс: Школа", "Курс: Дошкілля" 

 

 

постійно  Становська А,І. 

 Деребізова Г.А. 

Самойленко І.В. 

8.  Аналіз та узагальнення звітів з 

обліку продовження навчання  

та працевлаштування випускників 

закладів освіти. 

щоквартально Становська А.І. 

Колеснік К.С. 

Келембет Ю.І. 

Філлер Ю.Г. 

Саідова Т.Д. 

 

9.  Координація роботи та 

організаційні заходи щодо: 

- проведення ЗНО; 

- проведення ДПА; 

- завершення 2019/2020 н.р; 

-  початку 2020/2021 н.р. 

 

 

липень 

Становська А.І. 

Колеснік К.С. 

Келембет Ю.І. 

Філлер Ю.Г. 

Саідова Т.Д. 

10.  Підготовка інформаційно - 

аналітичних матеріалів  

 

постійно Становська А.І. 

11.  Підтвердження видачі документів 

про освіту 

 

постійно Становська А.І. 

12.  Організація роботи з формування 

замовлень бланків документів про 

освіту. Аналіз стану забезпечення 

ними закладів освіти комунальної 

власності територіальної громади 

м. Одеси 

 

 

постійно Становська А.І. 

Колеснік К.С. 

Келембет Ю.І. 

Філлер Ю.Г. 

Саідова Т.Д. 
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№ 

з/п 

Заходи Термін виконання Виконавці 

13.  Здійснення контролю за 

дотриманням закладами 

дошкільної та загальної середньої 

освіти статутних завдань та 

установчих документів 

 

постійно Становська А.І. 

Колеснік К.С. 

Келембет Ю.І. 

Філлер Ю.Г. 

Саідова Т.Д. 

14.  Забезпечення виконання програм 

з формування здорового способу 

життя, репродуктивного здоров’я, 

профілактики ВІЛ-інфекції, 

туберкульозу та інших соціально 

небезпечних хвороб 

 

постійно Становська А.І. 

Колеснік К.С. 

Келембет Ю.І. 

Філлер Ю.Г. 

Саідова Т.Д. 

15.  Моніторинг утворення мережі 

інклюзивних та спеціальних 

класів (груп) в закладах освіти 

 

постійно Становська А.І. 

16.  Забезпечення психолого- 

педагогічного супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами 

(співпраця з ІРЦ) 

постійно Становська А.І. 

 

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 І.В. 

 

2.  Забезпечення регулярного висвітлення 

діяльності департаменту освіти та 

науки Одеської міської ради  та 

закладів освіти у засобах масової 

інформації та на web-ресурсах 

 

 

протягом 

 року 

Киричук О.М. 

Келембет Ю.І. 

Філлер Ю.Г. 

Колеснік К.С. 

Саідова Т.Д. 
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№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Виконавці 

3.  Здійснення  контролю за роботою 

вебсайтів територіальних відділів 

освіти районів та закладів освіти міста  

 

протягом 

 року 

Капітанчук О.В. 

Киричук О.М. 

 

4.  Організація роботи вебсайтів  

територіальних відділів освіти районів 

протягом 

 року 

Келембет Ю.І. 

Філлер Ю.Г. 

Колеснік К.С. 

Саідова Т.Д. 

 

5.  Забезпечення оприлюднення відкритих 

даних  департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради 

 

протягом 

 року 

Ковальчук І.В. 

6.  Організація роботи   вебсайту 

департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради  

 

протягом 

 року 

Ковальчук І.В. 

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 

з навчальним процесом контенту у 

закладах освіти міста, відділах освіти,  

департаменті освіти та науки Одеської 

міської ради 

 

протягом  

року 

Коль С.В. 

Келембет Ю.І. 

Філлер Ю.Г. 

Колеснік К.С. 

Саідова Т.Д. 

9.  Вивчення стану забезпечення закладів 

освіти міста комп’ютерними, 

мультимедійними засобами та ПЗ, 

Інтернету  (WI-FI). Підготовка 

статистичний даних. 

 

протягом  

року 

Ковальчук І.В. 

 

10.  Здійснення контролю за організацією  

роботи щодо  внесення повних і 

достовірних відомостей та даних 

закладів освіти до Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти 

(ЄДЕБО) 

 

протягом  

року 

Коль С.В. 
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№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Виконавці 

11.  Реалізація заходів з питань захисту прав 

інтелектуальної власності та 

дотримання вимог законодавства в 

зазначеній сфері  

протягом  

року 

Ковальчук І.В. 

Келембет Ю.І. 

Філлер Ю.Г. 

Колеснік К.С. 

Саідова Т.Д. 

12.  Здійснення контролю за  діяльністю 

закладів освіти у сфері міжнародних 

зв’язків  

протягом  

року 

Капітанчук О.В. 

Келембет Ю.І. 

Філлер Ю.Г. 

Колеснік К.С. 

Саідова Т.Д. 
 

13.  Здійснення координації роботи за  

експериментальною діяльністю  в 

закладах освіти  

протягом  

року 

Киричук О.М. 

Келембет Ю.І. 

Філлер Ю.Г. 

Колеснік К.С. 

Саідова Т.Д. 

14.  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. 

Келембет Ю.І. 

Філлер Ю.Г. 

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 

1.  Здійснення контролю за веденням 

електронного документообігу 

департаменту 
 

постійно Трачук С.І. 

2.  Здійснення контролю за веденням 

архівної справи 
 

постійно Трачук С.І. 

3.  Здійснення контролю за організацією 

роботи зі зверненнями громадян 

 
 

постійно Трачук С.І. 

Думбрава Н.М. 
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№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Виконавці 

4.  Підготовка статистичної звітності щодо 

звернень громадян та ЗПІ 

 

щоквартально Думбрава Н.М. 

5.  Здійснення контролю за організацією 

роботи у мережі "Єдиного реєстру 

звернення громадян міста Одеси" 

 
 

постійно Трачук С.І. 

6.  Забезпечення організації роботи щодо 

захисту персональних даних у 

документообігу 

 

постійно Трачук С.І. 

Думбрава Н.М. 

 

 

Відповідальна: заступник директора департаменту освіти та  науки Одеської 

міської ради Чолак В.С. 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Виконавці 

1.  Здійснення контролю за дотриманням 

статутних завдань та установчих 

документів закладів позашкільної 

освіти комунальної власності 

територіальної громади міста Одеси 

протягом 

 року 

Сиваш О.Л. 

Келембет Ю.І. 

Філлер Ю.Г. 

Колеснік К.С. 

Саідова Т.Д. 

Федорова М.Г. 

Кольва К.В. 
КУ «ЦФГДЗУСО районів 

 м. Одеси» 

 

 

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. 

Келембет Ю.І. 

Філлер Ю.Г. 

Колеснік К.С. 

Саідова 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. 
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№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Виконавці 

4.  Організаційне забезпечення роботи 

комісії з призначення стипендії 

Одеського міського голови студентам 

закладів вищої освіти м. Одеси 

 

двічі на рік 

 

Моргулець Н.А. 

5.  Здійснення координації діяльності 

Парламенту старшокласників              

м. Одеси 

протягом  

року 

Моргулець Н.А. 

6.  Забезпечення взаємодії з Молодіжною 

радою при Одеському міському голові 

 

протягом 

 року 

Моргулець Н.А. 

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 

Діордієва Т.Г.  

Келембет Ю.І. 

Філлер Ю.Г. 

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 

Моргулець Н.А. 

Сиваш О.Л. 

9.  Проведення нарад з питань 

позашкільної освіти та виховної 

роботи 

протягом  

року 

Моргулець Н.А. 

Келембет Ю.І. 

Філлер Ю.Г. 

Колеснік К.С. 

Саідова Т.Д. 

 

 

 


