
П Р О Т О К О Л  № 4 

засідання колегії управління освіти  

Міської ради міста Кропивницького 

 

від 20 жовтня 2020 року 

 

Присутні:  

Костенко Л.Д., голова колегії 

Члени колегії:  

Васильєва О.К., начальник відділу юридичного та фінансового забезпечення 

Волкожа Т.П., депутат Міської ради міста Кропивницького 

Кумпан С.Г., начальник відділу по роботі з закладами освіти 

Пахолівецька М.В., директор Центру методичної та соціально-психологічної 

служби 

Матяшова Л.П., депутат Міської ради міста Кропивницького 

Краснова Л.С., директор ГНТН 

Чередніченко Н.Ю., директор НВО Ліцей «Науковий» 

Гавриш С.А., головний спеціаліст  управління освіти 

Дорошенко О.М., директор інклюзивно-ресурсного центру № 1 управління 

освіти Міської ради міста Кропивницького 

Відсутні з поважних причин:  Серопян Є.О., Фундовний В.В., Дзюба О.В 

Запрошені:  Ткаченко О.Ю. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про підсумки закінчення 2019/2020 навчального року, результати  ЗНО та 

ДПА.         С.Гавриш  

    2. Про підсумки підготовки навчальних закладів до початку нового  

навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 навчального 

року. 

       О.Ткаченко 

3. Про виконання попередніх рішень колегії. 

           С.Кумпан 

 

 

І.Слухали 
1.1. Гавриш С.А., яка ознайомила присутніх із результатами ЗНО та ДПА 

по місту Кропивницькому, зробила порівняльний аналіз із результатами по 

Кіровоградській області та Україні. 

 

Ухвалили: 

           1. Доповідну записку головного спеціаліста відділу інспектування 

навчальних закладів Гавриш С.А. “Про  підсумки закінчення 2019/2020 

навчального року та результати проведення  зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2020 році” взяти до відома. 

          2. Управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького: 
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     1) щороку дане питання заслуховувати на засіданні колегії управління 

освіти Міської ради міста Кропивницького.  

      3. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

     1) до 02.11.2020 року провести аналіз результатів ДПА,ЗНО – 2020 та 

розробити план заходів щодо підвищення якості надання освітніх послуг у  

2020/2021 навчальному році; 

           2) посилити контроль за об’єктивністю оцінювання вчителями-

предметниками навчальних досягнень учнів. 

 4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Голосували: 

За   10 чол. 

Утрим.  0 чол. 

Проти  0 чол. 

 

ІІ. Слухали: 

О.Ткаченко., про підсумки підготовки закладів освіти до початку нового  

навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 року. 

 

Ухвалили:   

1. Доповідну записку техніка І категорії  відділу інженерного забезпечення та 

матеріального постачання управління освіти Ткаченко О.Ю., “Про готовність 

навчальних закладів міста Кропивницького до початку навчального року та 

функціонування в осінньо – зимовий період 2020/2021 року станом на 20 жовтня 

2020 року”.   

   2. Керівникам закладів освіти: 

 2.1. Спрямувати зусилля на подальшу заміну вікон та дверей на 

енергозберігаючі (постійно); 

 2.2. Здійснювати контроль за виконанням та якістю виконання ремонтних 

робіт у 2020 році; 

2.3.Провести роботи по утепленню приміщень закладів освіти за рахунок 

засклення вікон, ущільнення дверних отворів, утеплення дверей (до 15.10 2020); 

 2.4. Роботу колективів закладів освіти спрямувати на подальше 

вдосконалення роботи  з підготовки та забезпечення належних умов утримання і 

перебування дітей (постійно). 

 3. Техніку І категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального 

постачання управління освіти Ткаченко О.Ю.: 

3.1.  Тримати на контролі впровадження енергозберігаючих технологій  

енергосервісу.  

3.2. Продовжити роботу по заключенню енергосрвісних договорів у          

2019 році. 

3.3. Здійснювати нагляд за ходом проведення ремонтних робіт у 2020 році  

(до кінця року). 

 3.4. Щороку, своєчасне закладами складати акти готовності теплового 

господарства до роботи в опалювальний період нового навчального року                    

(до 01.09). 



 4. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на заступника 

начальника управління освіти  Серопяна Є. О. 

 

Голосували: 

За   10 чол. 

Утрим.  0 чол. 

Проти  0 чол. 

 

ІІІ. Слухали: 

Кумпан С.Г.,  про виконання попередніх рішень колегії, а саме: 

1. Про відзначення керівників закладів та установ освіти міста щорічною 

грошовою винагородою за сумлінну працю, зразкове виконання службових 

обов’язків.   

         

Ухвалили:   

Інформацію взяти до відома. 

 

 

 

Голова колегії               Лариса КОСТЕНКО 

 

 

Секретар        Світлана КУМПАН 

  


