
 
ТЕPНОПІЛЬСЬКA  ОБЛAСНA  ДЕPЖAВНA  AДМІНІСТPAЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

46021 м.Тернопіль, вул. М.Грушевського, 8, тел: (0352) 52-23-53, факс: (0352) 25-27-28, e-mail: 

toblosvita@ukrpost.ua 

 

Н  А  К  А  З 
м.Тернопіль 

26.09.2016 p.                                                                                                                      № 288 

 

 

Про підготовку і проведення  

засідання колегії управління освіти  

і науки обласної державної адміністрації 

 

 Відповідно до плану роботи управління освіти і науки 

облдержадміністрації на 2016 рік 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести 25 жовтня 2016 року засідання колегії управління освіти і 

науки облдержадміністрації за участю керівників місцевих органів 

управління освітою, керівників місцевих методичних установ, інтернатних, 

позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, педагогічних 

вищих навчальних закладів обласного підпорядкування з порядком денним: 

 

1.1. Про стан готовності навчальних закладів області до роботи в 

осінньо-зимовий період.  

 

1.2. Про стан виконавської дисципліни в органах управління освітою та 

навчальних закладах області щодо реалізації завдань, визначених 

нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів 

України, розпорядчими документами голови облдержадміністрації. 

 

1.3. Різне. 

 

2. Затвердити робочий план з підготовки і проведення засідання колегії  

управління освіти і науки облдержадміністрації (додається).  

Особам, відповідальним за реалізацію робочого плану, забезпечити 

неухильне і своєчасне виконання передбачених ним заходів. 

 



3. Доручити доповідати на колегії: 

 

- з 1 питання – Хомі О.З., начальнику управління освіти і науки 

обласної державної адміністрації;  

 

- з 2 питання – Зварич Г.В., заступнику начальника управління освіти і 

науки обласної державної адміністрації. 

 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Начальник управління                                                                О.З.ХОМА 
 

 

Зварич Г.В. 

Біловус Н.Ю. 

Дрозд Т.І. 

Демків І.С. 

Вітер В.О. 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник управління 

освіти і науки обласної 

державної адміністрації 

 

___________О.З.ХОМА 

 

 

ПЛАН 

проведення засідання колегії управління 

освіти і науки облдержадміністрації 

 

Дата проведення: 25 жовтня 2016 року.  

 

Місце проведення: м. Тернопіль, вул. Грушевського,8,  

     обласна державна адміністрація 

 

Порядок денний: 

1. Про стан готовності навчальних закладів області до роботи в 

осінньо-зимовий період.  

Доповідає: Хома О.З. - начальник управління 

освіти і науки обласної державної 

адміністрації.  

 

2. Про стан виконавської дисципліни в органах управління освітою та 

навчальних закладах області щодо реалізації завдань, визначених 

нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів 

України, розпорядчими документами голови облдержадміністрації. 
 

Доповідає: Зварич Г.В. - заступник 

начальника управління освіти і науки 

обласної державної адміністрації. 

 

3. Різне 

 

 

Дрозд Т.І. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до наказу управління освіти і 

науки облдержадміністрації  

від 26.09.2016 № 288 

 

РОБОЧИЙ ПЛАН 

з підготовки і проведення 25.10.2016 року засідання колегії управління  

освіти і науки облдержадміністрації 
№ 

п/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

1. 

 

 

 

 

 

     Узагальнення аналітичних матеріалів, 

підготовка доповідей та проектів рішень 

колегії: 

 

1. Про стан готовності навчальних закладів 

області до роботи в осінньо-зимовий період.  

 

2. Про стан виконавської дисципліни в 

органах управління освітою та навчальних 

закладах області щодо реалізації завдань, 

визначених нормативно-правовими актами 

Президента України, Кабінету Міністрів 

України, розпорядчими документами голови 

облдержадміністрації. 

 

 

 

 

 

До 17.10. 

 

 

 

 

 

До 17.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зварич Г.В. 

Біловус Н.Ю. 

Носоненко Н.О. 

Дрозд Т.І. 

Демків І.С. 

 

 

Зварич Г.В. 

Біловус Н.Ю. 

Носонено Н.О. 

Ютовець О.Р. 

Демків І.С. 

2. Узгодження списків запрошених та 

виступаючих. 

20.10. Дрозд Т.І. 

3. Розсилка проектів рішень членам колегії 20.10. Дрозд Т.І. 

Деренівська І.П. 

4. Підготовка порядку ведення засідання колегії.  21.10 Дрозд Т.І. 

5. Передача телефонограми  21.10. Яцик О.М. 

6. Формування робочих папок із матеріалами 

колегії.  

21.10. Дрозд Т.І. 

7.  Реєстрація учасників засідання  колегії. 25.10. Дрозд Т.І. 

Омелянська С.Г. 

8. Забезпечення умов для проведення засідання 

колегії 

до 25.10. Демків І.С. 

9. Протокольне оформлення матеріалів колегії до 04.11. Дрозд Т.І. 

10. Доведення рішень колегії та наказів до відома 

органів управління освітою, навчальних 

закладів. 

до 04.11. Відповідальні 

працівники  

  

Начальник управління        О.З.ХОМА 
Дрозд Т.І. 


