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Про стан виконання рішень колегії 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради за 2020 рік 

 

На виконання перспективного (річного) плану роботи департаменту освіти та 

науки Одеської міської ради на 2020 рік департаментом освіти та науки 

Одеської міської ради були проведені наступні засідання колегії у 2020 році: 

№1 – 12 березня 2020 року з наступних питань:  

- Про результати діяльності департаменту освіти та науки Одеської міської 

ради по галузі «Освіта» за 2019 рік. 

№2 – 09 червня 2020 року з наступних питань:  

- Про стан виконання у 2019 році Міської цільової програми національно-

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

України» на 2016-2020 роки. 

- Про виконання Міської цільової програми розвитку освіти м. Одеси на 

2017-2019 роки. 

- Про обговорення проєкту Положення про конкурс на посаду керівника 

закладу загальної середньої освіти комунальної власності територіальної 

громади міста Одеси у новій редакції. 

- Про роботу департаменту освіти та науки Одеської міської ради зі 

зверненнями громадян у І півріччі 2020 року. 

- Про стан виконання рішень колегії за 2019 рік. 

№3 – 07 липня 2020 року з наступних питань:  

- Про внесення на розгляд Одеської міської ради проєктів рішень: про 

припинення діяльності шляхом ліквідації Одеської вечірньої (змінної) 

загальноосвітньої школи №19 ІІ-ІІІ ступенів Одеської міської ради 

Одеської області; про припинення діяльності шляхом ліквідації Одеської 

вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи №24 ІІ-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області; про припинення діяльності шляхом 

ліквідації Одеської вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи №25 ІІ-ІІІ 

ступенів Одеської міської ради Одеської області. 

- Про підготовку закладів загальної середньої та дошкільної освіти до 

нового 2020/2021 навчального року. 

№4 – 25 серпня 2020 року з наступних питань:  

- Про підсумки роботи галузі «Освіта» міста Одеси за 2019/2020 

навчальний рік та пріоритетні завдання на 2020/2021 навчальний рік. 

№5 – 22 грудня 2020 року з наступних питань:  

- Про виконання Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 

період до 2029 року. 

- Про організацію охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах 

освіти. Виконання заходів протипожежної безпеки. 

- Про підсумки проведення Відкритого освітнього форуму «Сучасна 

одеська школа. Партнерство заради майбутнього».  
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Протягом 2020 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. 

Аналіз стану виконання рішень колегії 2020 року свідчить, що переважна 

більшість рішень виконана.  

Робота колегії департаменту освіти та науки Одеської міської ради за 2020 

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. 

На засіданні колегії департаменту від 22 грудня 2020 року стали питання: 

«Про виконання Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 

період до 2029 року»; «Про організацію охорони праці та безпеки 

життєдіяльності у закладах освіти. Виконання заходів протипожежної 

безпеки»; «Про підсумки проведення Відкритого освітнього форуму 

«Сучасна одеська школа. Партнерство заради майбутнього».  

Відкритий освітній форум «Сучасна одеська школа. Партнерство заради 

майбутнього» було проведено у місті Одеса з 05 по 16 жовтня 2020 року. 

Головна мета форуму: обговорення пропозицій щодо змін в освіті, обмін 

досвідом стосовно їх впровадження з метою формування 

конкурентоспроможних учнів, здатних вільно та швидко адаптуватися в 

умовах інформаційного суспільства та європейської інтеграції України. 

Основні напрями роботи форуму: сучасний освітній простір; якість освіти, 

кількісні та якісні показники освітньої діяльності; проблеми та перспективи 

одеської освіти; інклюзія в освіті; організація освітнього процесу в умовах 

карантину; шкільна медіація та конфліктологія; основні проблеми 

конфліктів та шляхи їх вирішення. У рамках форуму проведені презентації, 

майстер-класи, експертні дискусії тощо, з відповідним дотриманням 

встановлених протиепідемічних заходів. Така форма проведення 

спілкування між педагогічними працівниками, органами влади та 

батьками буде продовжена.  

Результатом проведення колегії від 22 грудня 2020 року був виданий 

наказ департаменту освіти та науки Одеської міської ради: 

- від 30.12.2020 №316 «Про виконання рішення колегії департаменту 

освіти та науки  Одеської міської ради від 22.12.2020  №5/1». Згідно з 

наказом забезпечено: виконання Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти         

«Нова українська школа»; сприяння модернізації матеріально-

технічної бази закладів освіти міста, створення нового освітнього 

простору для забезпечення розбудови Нової української школи; 

продовжено роботу щодо впровадження Державного стандарту 

початкової загальної освіти в рамках реформи «Нова українська 
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школа»; приводяться Статути та інші установчі документи закладу 

освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси у 

відповідність до діючого законодавства України та забезпечені 

необхідні умови для реалізації освітніх програм, складених з 

урахуванням стандартів освіти відповідного рівня та типу закладу 

освіти. 
- від 30.12.2020 №315 «Про виконання рішення колегії департаменту 

освіти та науки  Одеської міської ради від 22.12.2020  №5/2». Згідно з 

наказом забезпечено: виконання у закладах освіти комплексу заходів 

з пожежної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності;  

впровадження заходів щодо приведення закладів освіти у 

пожежобезпечний стан шляхом усунення недоліків, які мали місце у 

ході перевірок стану пожежної, техногенної безпеки;  категорично 

заборонено зачинення та захаращення евакуаційних шляхів, 

наявність ґрат, які не відчиняються, наявність, застосування на 

шляхах евакуації горючих матеріалів для облицювання стін і стель;   
рекомендовано директорам КУ «ЦФГДЗУО районів м. Одеси», 

керівникам закладів освіти комунальної власності територіальної 

громади міста Одеси завершити процес встановлення автоматичної 

пожежної сигналізації в закладах освіти (100% охоплення закладів 

освіти наявністю АПС); продовжити відпрацьовування плану 

заходів із евакуації учасників освітнього процесу при виникненні 

пожежі у закладах освіти, плану та інструкції реагування на 

надзвичайні ситуації органів управління та сил цивільного захисту 

при загрозі або виникненні НС техногенного та природного 

характеру у закладах освіти; проводити спільні наради з 

представниками Головного управління ДСНС України в Одеській 

області з обговоренням питань готовності закладів та установ 

освіти  комунальної власності територіальної громади м. Одеси до 

дій під час надзвичайних ситуацій, зокрема, пожежі. Керівниками 

закладів освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси 

забезпечено проведення комплексних об’єктових навчань та тренувань 

«Тиждень безпеки життєдіяльності», конкурсів, вікторин, зустрічей з 

працівниками органів ЦЗ з метою навчання дітей основам безпеки 

життєдіяльності. 

На засіданні колегії департаменту від 09 червня 2020 року було розглянуто 

питання про виконання в 2019 році Міської цільової програми національно-

патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси                                            

«Я - одесит, патріот України» на 2016-2020 роки.  

Мета Програми – вдосконалення і розвиток комплексної системи 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді в м. Одесі.  

Виконання Програми здійснювалося за п'ятьма напрямками, а саме: 

«Організаційно-методичні заходи щодо вдосконалення і розвитку системи 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді в м. Одесі»;                

«Цивільно-патріотичне виховання»; «Військово-патріотичне виховання»; 



 4 

«Духовно-моральне виховання громадянина  ̶  патріота м. Одеси»; 

«Інформаційне забезпечення». 

Також учасники засідання колегії обговорили можливість коригування 

напрямків та внесення пропозицій до нової Програми                         

національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста після завершення 

діючої. За результатами роботи було розроблено проєкт рішення «Про 

затвердження Міської цільової програми національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді міста Одеси «Я – одесит, патріот України» на 2021-2026 роки, 

який було презентовано 01 лютого 2021 року на постійній комісії з питань 

освіти, спорту та взаємодії з громадськими організаціями.  

Враховуючи висновок постійної комісії Одеської міської ради з питань 

освіти, спорту, культури та туризму, рішенням Одеської міської ради № 55-VIII 

від 03.02.2021 р., було затверджено Міську цільову програму національно-

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

України» на 2021-2026 роки. 

Роботу з національно-патріотичного виховання згідно з Міською цільовою 

програмою національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси 

«Я – одесит, патріот України» на 2021-2026 роки, продовжено. 

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. затверджено нову Міську цільову 

програму розвитку освіти в м. Одесі на 2020-2022 роки. 
Рішенням колегії департаменту освіти та науки Одеської міської ради від 

09 червня 2020 року №2/2 було продовжено реалізацію Міської цільової 

програми розвитку освіти м. Одеси на 2020-2022 роки. 

На вебсайті департаменту освіти та науки Одеської міської ради створено 

розділ «ПРОГРАМИ». Розділ регулярно оновлюються та доповнюється 

відкритими даними щодо діючих проєктів департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради та Міських цільових програм. Так, рішенням колегії 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради від 09 червня 2020 року 

№2/3 було оприлюднено на вебсайті департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради проєкт «Положення про конкурс на посаду керівника закладу 

загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади 

міста Одеси». Ознайомитись із матеріалами розділу «ПРОГРАМИ» можна за 

гіперпосиланням: https://www.osvita-omr.gov.ua/diialnist/prohramy/. 

Продовжується виконання рішення колегії від 09 червня 2020 року №2/4 

щодо забезпечення якісного та своєчасного розгляду кожного звернення, яке 

надійшло до департаменту освіти та науки Одеської міської ради через 

https://www.osvita-omr.gov.ua/diialnist/prohramy/
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віртуальні приймальні на сайтах установ, поштою або з інших органів влади та 

надання повних обґрунтованих відповідей в межах своєї компетенції; 

забезпечення надання обґрунтованих роз’яснень, вирішення питань під час 

особистого прийому громадян. З метою задоволення законних прав та інтересів 

громадян, підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян, усунення 

недоліків у галузі освіти, із дотриманням чинного законодавства, залучено 

батьківську громадськість до розгляду типових проблем порушених у 

зверненнях громадян.  

Рішення колегій департаменту освіти та науки Одеської міської ради 

доведені до відома керівників закладів освіти комунальної власності 

територіальної громади міста Одеси та опубліковані на вебсайті департаменту 

освіти та науки Одеської міської ради у розділі «ПРО ДЕПАРТАМЕНТ» за 

гіперпосиланням: https://www.osvita-omr.gov.ua/pro-departament-2/. 

Аналіз стану виконання рішень колегії за 2020 рік свідчить, що рішення 

колегії виконуються. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар колегії департаменту  

освіти та науки Одеської міської ради                                                 О.М. Киричук 

https://www.osvita-omr.gov.ua/pro-departament-2/

