
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про підготовку закладів освіти та 

початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів до 

нового 2019/2020 навчального року 

25 квітня 2019 року Старокостянтинів   № 128 

 

 

На виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про 

позашкільну освіту», Закону України «Про культуру», з метою забезпечення 

якісної підготовки закладів освіти міста та початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів до нового 2019/2020 навчального року, 

відповідно до розпорядження міського голови від 24 квітня 2019 року                
№ 111/2019-рвс «Про відрядження міського голови Мельничука М.С.», 

керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити план заходів управління освіти виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради щодо належної підготовки закладів 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти до нового         

2019/2020 навчального року згідно з додатком 1. 

 

2. Затвердити план заходів управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради щодо підготовки початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладів до нового                   

2019/2020 навчального року згідно з додатком 2. 

 

3. Управлінню освіти виконавчого комітету міської ради (Пасічник А.П.), 

управлінню культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської 

ради (Муляр В.І.) прозвітувати про готовність підпорядкованих закладів до 

нового 2019/2020 навчального року на серпневому засіданні виконавчого 

комітету міської ради. 
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4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Бондарчук Т.В. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                          підпис                                      В. Богачук



Додаток 1 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від 25 квітня 2019 року № 128 

 

План заходів 

управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради 

щодо належної підготовки закладів дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти до нового 2019/2020 навчального року 

 

№ 

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний за 

виконання 

1 2 3 4 

1 Підготувати матеріали на 

розширену колегію 

управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради «Про підсумки 

розвитку загальної 

середньої та дошкільної 

освіти у 2018-2019 

навчальному році та 

завдання на 2019-2020 

навчальний рік» 

червень 

2019 року 

заступник начальника 

управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради, 

головні спеціалісти 

управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради, 

завідувач міського 

методичного кабінету 

2 Проаналізувати стан 

охоплення дітей 

дошкільною освітою та 

вжити невідкладних 

заходів щодо 

максимального залучення 

дітей до здобуття 

дошкільної освіти 

червень 

2019 року 

методист міського 

методичного кабінету 

3 Проаналізувати кадрове 

забезпечення 

педагогічними 

працівниками закладів 

освіти міста 

червень 

2019 року 

управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради 

4 Перевірити стан готовності 

навчальних закладів до 

нового 2019-2020 

навчального року 

серпень 

2019 року 

господарська група 

управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради 

5 Підготувати матеріали 

щодо формування 

навчальних планів закладів 

освіти міста 

до 25 червня 

2019 року 

заступник начальника 

управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради, керівники 
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Продовження додатка 1 

 

1 2 3 4 

   закладів освіти 

6 Проаналізувати стан 

оптимізації мережі закладів 

освіти міста на 2019-2020 

навчальний рік 

до 01 вересня 

2019 року 

заступник начальника 

управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради 

7 Поповнити реєстр дітей 

дошкільного, шкільного 

віку та учнів 

до 05 вересня 

2019 року 

управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради 

8 Поповнити списки дітей 

дошкільного віку та дітей, 

яким 1 вересня поточного 

року виповниться 5 років 

до 20 серпня 

2019 року 

управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради 

9 Поповнити списки дітей і 

підлітків шкільного віку з 

вадами розумового та 

фізичного розвитку 

до 20 серпня 

2019 року 

управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради 

10 Провести методичні 

об’єднання учителів-

предметників 

до 30 серпня 

2019 року 

методисти міського 

методичного кабінету 

11 Організувати завезення 

підручників, навчальних 

програм, навчально-

методичної літератури, 

здійснити розподіл між 

закладами освіти 

до 30 серпня 

2019 року 

методисти міського 

методичного кабінету 

12 Підготувати методичні 

рекомендації щодо змісту 

та форм проведення 

першого уроку 

до 23 серпня 

2019 року 

методисти міського 

методичного кабінету 

13 Завершити капітальний 

ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 1 

до 30 серпня 

2019 року 

господарська група 

управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради 

14 Завершити реконструкцію 

бігових доріжок стадіону 

«Центральний» 

до 30 серпня 

2019 року 

господарська група 

управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради 

15 Завершити капітальний 

ремонт 

Старокостянтинівського  

до 09 серпня 

2019 року 

господарська група 

управління освіти 

виконавчого комітету  
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Продовження додатка 1 

 

1 2 3 4 

 ліцею ім. Рудяка   міської ради 

16 Завершити капітальний 

ремонт покрівлі 

Старокостянтинівського 

НВК «Спеціалізована 

школа І ступеня, гімназія» 

імені Героя України         

С.М. Бондарчука 

до 30 серпня 

2019 року 

господарська група 

управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради 

17 Провести капітальний 

ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 3 

до 30 грудня 

2019 року 

господарська група 

управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради 

18 Провести заміну віконних 

блоків на металопластикові 

ДНЗ № 9 

до 30 серпня 

2019 року 

господарська група 

управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради 

19 Провести капітальний 

ремонт внутрішніх мереж 

водопостачання, каналізації 

(корпус № 2) ДНЗ № 1  

до 30 серпня 

2019 року 

господарська група 

управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради 

20 Провести капітальний 

ремонт фасаду ДНЗ № 6 

до 30 серпня 

2019 року 

господарська група 

управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради 

21 Завершити капітальний 

ремонт території (мощення 

фігурними елементами) 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 

до 01 листопада 

2019 року 

господарська група 

управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради 

22 Провести капітальний 

ремонт фундаменту 

(підсилення) ДНЗ № 3 

до 30 серпня 

2019 року 

господарська група 

управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради 

23 Завершити заміну вікон у 

ДНЗ № 7 

до 30 серпня 

2019 року  

господарська група 

управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради 

24 Провести капітальний 

ремонт підвальних 

приміщень у ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 8 

до 30 серпня 

2019 року 

господарська група 

управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради 



4 

 

Продовження додатка 1 

 

1 2 3 4 

25 Провести капітальний 

ремонт зовнішньої стіни 

легкоатлетичного манежу 

ДЮСШ 

до 01 листопада 

2019 року 

господарська група 

управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради 

26 Побудувати спортивний 

майданчик для міні-

футболу зі штучним 

покриттям по вул. 

Прокоп’юка в ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 7 

до 30 серпня 

2019 року 

господарська група 

управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради 

27 Побудувати павільйони в 

ДНЗ № 3 

до 30 серпня 

2019 року 

господарська група 

управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради 

28 Встановити автоматичну 

пожежну сигналізацію у 

Старокостянтинівському 

НВК «Спеціалізована 

школа І ступеня, гімназія» 

імені Героя України                 

С.М. Бондарчука та ДНЗ  

№ 5 

до 30 серпня 

2019 року 

господарська група 

управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради  

29 Виготовити проектно-

кошторисну документацію 

на реконструкцію ЗОШ І-

ІІІ ступенів № 4 

до 30 серпня 

2019 року 

господарська група 

управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради 

30 Придбати обладнання для 

оснащення кабінетів НУШ 

до 30 серпня 

2019 року 

господарська група 

управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради 

31 Придбати обладнання для 

оснащення навчальних 

кабінетів загальноосвітніх 

навчальних закладів 

до 30 серпня 

2019 року 

господарська група 

управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради 

32 Провести діагностування та 

технічне обстеження 

наявних вогнегасників  

до 30 серпня 

2019 року 

господарська група 

управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради 

33 Провести вимірювання 

опору ізоляції 

до 30 серпня 

2019 року 

господарська група 

управління освіти 
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Продовження додатка 1 

 

1 2 3 4 

 електромереж та опору 

захисного заземлення у 

всіх навчальних закладах 

 виконавчого комітету 

міської ради 

34 Забезпечити заклади 

будівельними матеріалами 

для проведення поточних 

ремонтів 

до 27 червня 

2019 року 

господарська група 

управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради 

35 Провести поточні ремонти 

всіх закладів освіти 

до 09 серпня 

2019 року 

керівники закладів 

освіти 

 

 

 

Керуючий справами                                     підпис                                      В. Янзюк 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від 25 квітня 2019 року № 128 

 

 

План заходів 

управління культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської ради 

щодо підготовки початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів 

до нового 2019/2020 навчального року 

 

№ 

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний за 

виконання 

1 2 3 4 

1 Передплата періодичних 

видань 

квітень, 

листопад 

2019 року 

Директори початкових 

спеціалізованих 

мистецьких навчальних 

закладів  

2 Придбати свідоцтва про 

закінчення початкових 

спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів  

травень 

2019 року 

 

Директори початкових 

спеціалізованих 

мистецьких навчальних 

закладів 

3 Придбати матеріали для 

проведення поточних 

ремонтів приміщень 

початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних 

закладів 

травень 

2019 року 

Директори початкових 

спеціалізованих 

мистецьких навчальних 

закладів 

4 Придбати матеріали для 

виконання заходів щодо 

охорони праці та пожежної 

безпеки 

червень 

2019 року 

Директори початкових 

спеціалізованих 

мистецьких навчальних 

закладів 

5 Підготувати матеріали щодо 

формування навчальних 

планів спеціалізованих 

мистецьких навчальних 

закладів 

до 

25 червня 

2019 року 

Директори початкових 

спеціалізованих 

мистецьких навчальних 

закладів 

6 Проаналізувати кадрове 

забезпечення педагогічними 

працівниками 

спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів 

червень 

2019 року 

Завідувач відділу 

мистецьких закладів 

7 Перевірити стан готовності 

початкових спеціалізованих  

серпень 

2019 року 

Начальник управління 

культурної політики і  
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Продовження додатка 2 

 

1 2 3 4 

 мистецьких навчальних 

закладів до нового 2019/2020 

навчального року 

 ресурсів  виконавчого 

комітету міської ради, 

завідувач відділу 

мистецьких закладів 

8 Придбати канцтовари, 

господарчі товари та засоби  

санітарної гігієни 

серпень 

2019 року 

Директори початкових 

спеціалізованих 

мистецьких навчальних 

закладів 

9 Провести капітальний ремонт 

приміщення корпусу № 1 

дитячої музичної школи імені 

М. Кондратюка по вул. 

Федорова, 56 (заміна системи 

опалення та утеплення 

фасаду) 

ІІІ квартал 

2019 року 

Директор дитячої 

музичної школи імені  

М. Кондратюка 

10 Провести капітальний ремонт 

коридорів та класних кімнат, 

утеплення приміщення 

теплоізолюючими 

матеріалами та модернізацію 

опалювальної системи 

Старокостянтинівської 

дитячої художньої школи 

ІІІ квартал 

2019 року 

Директор 

Старокостянтинівської 

дитячої художньої 

школи 

11 Встановлення камер 

відеоспостереження для 

охорони приміщення дитячої 

художньої школи 

ІІІ квартал 

2019 року 

Директор 

Старокостянтинівської 

дитячої художньої 

школи 

12 Придбання меблів для 

дитячої художньої школи 

ІІІ квартал 

2019 року 

Директор 

Старокостянтинівської 

дитячої художньої 

школи  

13 Придбати музичні 

інструменти (бандури, 

акордеони та баяни для 

початкових класів) 

ІV квартал 

2019 року 

Директор дитячої 

музичної школи імені  

М. Кондратюка 

14 Провести обробку дерев’яних 

конструкцій даху 

приміщення дитячої 

художньої школи 

ІV квартал 

2019 року 

Директор 

Старокостянтинівської 

дитячої художньої 

школи 



3 

 

Продовження додатка 2 

 

1 2 3 4 

15 Встановити пожежну 

сигналізацію у приміщенні 

дитячої художньої школи 

ІV квартал 

2019 року 

Директор 

Старокостянтинівської 

дитячої художньої 

школи 

 

 

 

Керуючий справами                                     підпис                                      В. Янзюк 
 


