
 
 

У К Р А Ї Н А 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від "12"березня 2018 року        № 29 
 

м.Кропивницький 
 

Н"____"_____________ 20__ року 

   

Про затвердження Положення  

та складу колегії управління освіти  

Міської ради міста Кропивницького 

 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 42  Закону України     

«Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення  Міської ради      

міста Кропивницького від 19 грудня  2017 року № 1254  «Про затвердження 

Положення про управління освіти Міської ради міста Кропивницького в новій 

редакції»: 

 

1. Затвердити Положення про колегію управління освіти (додається) та її 

склад згідно з додатком. 

2.  Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження міського голови 

від 31 травня 2011 року № 96 «Про затвердження Положення та складу колегії 

управління освіти Кіровоградської міської ради», пункт 1 розпорядження 

міського голови від 19 жовтня 2016 року № 117 «Про затвердження нового 

складу колегії управління освіти Кіровоградської міської ради». 

 

 

 

Міський голова          А.Райкович 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Кумпан 24 43 80 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження міського голови  

«12» березня 2018  № 29 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

      про колегію управління освіти 

         Міської ради міста Кропивницького 
 

 1. Колегія управління освіти (далі колегія) є постійно діючим  

колегіальним органом, утвореним для розгляду і вирішення найважливіших 

питань державної політики у сфері освіти на території міста. 

2. До складу колегії входять начальник управління освіти - голова колегії, 

заступник начальника управління освіти - заступник голови колегії, керівники 

закладів та установ освіти міста, керівники структурних підрозділів управління 

освіти, голови профспілкових комітетів міста, депутати міської ради (за 

погодженням). 

 Склад колегії затверджується міським головою за поданням начальника 

управління освіти. 

 3. У засіданнях колегії можуть брати участь керівники і спеціалісти 

зацікавлених установ і організацій, а також посадові особи органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, 

запрошені для розгляду окремих питань. Списки запрошених визначає голова 

колегії. 

 4. У своїй роботі колегія керується Конституцією та законами України, 

актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами 

Міністерства освіти і науки України та цим Положенням. 

5. Колегія розглядає такі проблемні питання: 

- аналіз стану освіти в місті, прогнозування та оптимізації мережі закладів 

загальної середньої, дошкільної, позашкільної та професійно-технічної освіти в 

місті; 

- розробка та організація виконання міських програм розвитку освіти  (в 

межах своєї компетенції); 

- організація діяльності закладів освіти міста; 

- забезпечення умов здобуття дошкільної освіти, загальної середньої та 

позашкільної освіти (в межах своєї компетенції); 

- контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного 

стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового  компонента дошкільної 

освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм власності, 

розташованими на території міста; 

- визначення основних напрямків і координація проведення заходів, 

пов’язаних з міжнародним співробітництвом в галузі освіти; 

- впровадження в практику досягнень науки та передового педагогічного 

досвіду; 

- проведення експериментальної та інноваційної діяльності в навчально-

виховному процесі закладів освіти міста; 
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- забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту 

прав учасників навчально-виховного процесу  в закладах і установах освіти; 

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників міста; 

- навчально-методичне забезпечення навчальних закладів міста; 

- розгляд  питань щодо надання щорічної грошової винагороди 

керівникам закладів та установ освіти міста. 

6. Колегія має право:  

- заслуховувати на засіданні: 

інформацію керівників установ і закладів освіти міста, зацікавлених 

установ і організацій з питань реалізації державної політики у сфері освіти; 

 звіти керівників закладів освіти з питань функціонування закладів освіти; 

 інформацію представників органів виконавчої влади,  органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і організацій з питань дотримання 

законодавства в сфері освіти; 

 - запрошувати для участі у своїх засіданнях посадових осіб місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, спеціалістів 

зацікавлених підприємств, установ і організацій; 

- залучати спеціалістів наукових установ і закладів освіти (за згодою їх 

керівників)  до розгляду питань щодо розвитку освіти  міста; 

- одержувати в установленому порядку необхідну для її роботи 

інформацію. 

7. Організаційною формою колегії є засідання, що проводяться в разі 

потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. 

З ініціативи голови колегії або третини її членів можуть проводитися 

позачергові засідання колегії. 

8. Робота колегії організовується відповідно до плану, в якому 

визначаються питання, що підлягають розгляду, терміни проведення засідань, 

відповідальні особи за підготовку і своєчасне подання матеріалів. 

9. Складання проектів планів засідань колегії забезпечує секретар колегії 

з урахуванням пропозицій членів колегії, керівників установ і закладів освіти. 

Проекти планів засідань колегії затверджуються головою колегії. 

Додаткові питання включаються до порядку денного засідання колегії за 

рішенням голови колегії. 

Плани роботи колегії доводяться до відома членів колегії, керівників 

установ і закладів освіти. 

10. Засідання колегії може бути відкритим і закритим. У разі проведення 

закритого засідання підготовка матеріалів, оформлення рішення, що 

приймається, здійснюється з дотриманням установлених правил роботи з 

документами обмеженого доступу.  

11. Засідання колегії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 

половина її складу. 

12. Засідання колегії проводить її голова. У разі відсутності голови колегії 

засідання проводить його заступник.  

13. Рішення колегії приймається більшістю голосів від загальної кількості 

присутніх членів колегії.  
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14. Засідання колегії оформляється протоколом, який підписується 

головуючим та секретарем колегії. 

15. Рішення колегії вводяться в дію наказами по управлінню освіти. 

 Прийняті рішення доводяться до виконавців та керівників установ і 

закладів освіти і є обов’язковими для виконання. 

 16. Колегія систематично здійснює контроль за виконанням своїх рішень.  

17. Голова колегії: 

- скликає в установленому порядку засідання колегії, утворює у разі 

потреби комісії для вивчення та опрацювання окремих питань, які підлягають 

розгляду на засіданні колегії; 

- залучає у разі потреби до підготовки матеріалів для розгляду на 

засіданнях колегії спеціалістів установ і закладів, що належать до сфери 

діяльності управління освіти, а також в установленому порядку спеціалістів 

місцевих органів виконавчої влади. 

 

 

 

Начальник управління освіти      Л.Костенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

    



Додаток  

до розпорядження міського голови 

«12» березня 2018 № 29 

 

СКЛАД 

колегії управління освіти  

Міської ради міста Кропивницького 

 

 

Голова колегії 
 
 

Костенко                  -       начальник управління освіти 

Лариса Давидівна           Міської ради міста Кропивницького 

  

Заступник голови колегії 
 

Серопян                     -        заступник начальника  

Євген Олександрович управління освіти  

Міської ради міста Кропивницького 

 

Секретар колегії 
 

Кумпан                     -        начальник відділу інспектування  

Світлана Геннадіївна навчальних закладів управління              

освіти Міської ради міста                              

Кропивницького 

 

Члени колегії : 
 

Васильєва                                  -                  начальник відділу юридичного та  

Олена Костянтинівна  фінансового забезпечення управління     

освіти Міської ради міста 

Кропивницького 

 

Волкожа                                     -  депутат Міської ради 

Тетяна Петрівна  міста Кропивницького  

 

Гавриш                                       -                 головний спеціаліст відділу 

Світлана Анатоліївна  інспектування навчальних закладів 

 управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького 

 

Дзюба Олександр              -  голова Кіровоградської міської  

Віталійович     організації профспілки працівників  

       освіти і науки України  
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Дорошенко                                    -  директор інклюзивно-ресурсного 

Олена Миколаївна центру управління освіти Міської ради 

міста Кропивницького  

        

Краснова                                      -  директор Кіровоградської гімназії  

Любов Степанівна нових технологій навчання  

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

 

Матяшова                                      -  депутат Міської ради 

Лілія Петрівна  міста Кропивницького  

 

Пахолівецька                                 -             директор Центру методичної  

Марцеліна Володимирівна  та соціально-психологічної служби     

управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького 

 

Фундовний                              -  голова Кіровоградської міської   

Володимир Васильович  організації Вільної профспілки 

працівників освіти і науки України  

        

Чередніченко                -  директор комунального закладу 

Наталя Юріївна  «Педагогічний ліцей Кіровоградської     

міської ради Кіровоградської області» 

 

 

 

Начальник управління освіти       Л.Костенко 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ  

 

 
 

від  31  травня 2011 року        № 96 

м. Кіровоград 

 

 

Про затвердження Положення  

та складу колегії управління освіти  

Кіровоградської міської ради 

 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 11, 26, 42, 54  Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання рішень 

Кіровоградської міської ради від 27 січня 2011 року № 78 «Про структуру, 

загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради та її 

виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської ради»,  

від 24 лютого 2011 року № 221 «Про затвердження Положення про 

управління освіти Кіровоградської міської ради в новій редакції» затвердити 

Положення про колегію управління освіти (додається) та її склад (згідно з 

додатком). 

 

 

 

 

Міський голова          О.Саінсус 

 

 

 

 

 

 
Кумпан 

24-43-80 

 

 

 

 

 



 

 

       ЗАТВЕРДЖЕНО 

 розпорядженням  міського голови 

 від «31» травня 2011 року 

 №  96 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про колегію управління освіти 

 

 1. Колегія управління освіти  (далі-колегія) є постійно діючим  

колегіальним дорадчим органом, утвореним для розгляду і вирішення 

найважливіших питань державної політики у сфері освіти на території міста. 

2. До складу колегії входять: начальник управління освіти - голова 

колегії, заступник начальника управління освіти - заступник голови колегії, 

керівники закладів та установ освіти міста, керівники структурних 

підрозділів управління освіти, голови профспілкових комітетів міста, 

депутати міської ради (за погодженням). 

 Склад колегії затверджується міським головою за поданням начальника 

управління освіти. 

 3. У засіданнях колегії можуть брати участь керівники і спеціалісти 

зацікавлених установ і організацій, а також посадові особи органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і 

організацій, запрошені для розгляду окремих питань. Списки запрошених 

визначає голова колегії. 

 4. У своїй роботі колегія керується Конституцією та законами України, 

актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами 

Міністерства освіти і науки України та цим Положенням. 

5. Колегія розглядає такі проблемні питання: 

-аналіз стану освіти в місті, прогнозування загальної середньої, 

дошкільної та позашкільної освіти в місті; 

-розробка та організація виконання міських програм розвитку освіти   

(в межах своєї компетенції); 

-організація діяльності закладів освіти міста; 

-забезпечення умов здобуття дошкільної освіти, загальної середньої та 

позашкільної освіти (в межах своєї компетенції); 

-проведення атестації навчальних закладів міста усіх типів і форм 

власності; 

-контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного 

стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового  компонента 

дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм 

власності, розташованими на території міста; 

-визначення основних напрямків і координація проведення заходів, 

пов’язаних з міжнародним співробітництвом в галузі освіти; 
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-впровадження в практику досягнень науки та передового 

педагогічного досвіду; 

-проведення експериментальної та інноваційної діяльності в навчально-

виховному процесі навчальних закладів міста; 

-забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту 

прав учасників навчально-виховного процесу  в навчальних закладах і 

установах освіти; 

-підвищення кваліфікації педагогічних працівників міста; 

-навчально-методичне забезпечення навчальних закладів міста; 

-розгляд питань щодо надання щорічної грошової винагороди 

керівникам закладів та установ освіти міста. 

6. Колегія має право:  

а) заслуховувати на засіданні: 

інформацію керівників установ і закладів освіти міста, зацікавлених 

установ і організацій з питань реалізації державної політики у сфері освіти; 

 звіти керівників закладів освіти з питань функціонування закладів 

освіти; 

 інформацію представників органів виконавчої влади,  органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і організацій з питань дотримання 

законодавства в сфері освіти; 

 б) запрошувати для участі у своїх засіданнях посадових осіб місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, спеціалістів 

державної санітарно-епідеміологічної служби, зацікавлених підприємств, 

установ і організацій; 

в) залучати спеціалістів наукових установ і навчальних закладів          

(за згодою їх керівників)  до розгляду питань щодо розвитку освіти  міста; 

г) одержувати в установленому порядку необхідну для її роботи 

інформацію. 

7. Організаційною формою колегії є засідання, що проводяться в разі 

потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. 

З ініціативи голови колегії або третини її членів можуть проводитися 

позачергові засідання колегії. 

8. Робота колегії організовується відповідно до плану, в якому 

визначаються питання, що підлягають розгляду, терміни проведення 

засідань, відповідальні особи за підготовку і своєчасне подання матеріалів. 

9. Складання проектів планів засідань колегії забезпечує секретар 

колегії з урахуванням пропозицій членів колегії, керівників установ і закладів 

освіти. Проекти планів засідань колегії затверджуються головою колегії. 

Додаткові питання включаються до порядку денного засідання колегії 

за рішенням голови колегії. 

Плани роботи колегії доводяться до відома членів колегії, керівників 

установ і закладів освіти. 

10. Засідання колегії може бути відкритим і закритим. У разі 

проведення закритого засідання підготовка матеріалів, оформлення рішення,  
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що приймається, здійснюється з дотриманням установлених правил роботи з 

документами обмеженого доступу.  

11. Засідання колегії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш 

як половина її складу. 

12. Засідання колегії проводить її голова. У разі відсутності голови 

колегії засідання проводить його заступник.  

13. Рішення колегії приймається більшістю голосів від загальної 

кількості присутніх членів колегії.  

14. Засідання колегії оформляється протоколом, який підписується 

головуючим та секретарем колегії. 

15. Рішення колегії вводяться в дію наказами по управлінню освіти. 

 Прийняті рішення доводяться до виконавців та керівників установ і 

закладів освіти і є обов’язковими для виконання. 

 16. Колегія систематично здійснює контроль за виконанням своїх 

рішень.  

17. Голова колегії: 

-скликає в установленому порядку засідання колегії, утворює у разі 

потреби комісії для вивчення та опрацювання окремих питань, які підлягають 

розгляду на засіданні колегії; 

-залучає у разі потреби до підготовки матеріалів для розгляду на 

засіданнях колегії спеціалістів підприємств, установ і закладів, що належать 

до сфери діяльності управління освіти, а також в установленому порядку 

спеціалістів місцевих органів виконавчої влади. 

 

 

 

Начальник управління освіти      Л.Костенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



    

   Додаток 

 до розпорядження міського голови 

 від «31» травня 2011 року 

 №  96 

 

Склад колегії  

управління освіти 

 
 

Голова колегії 

 

Костенко       -начальник управління освіти  

Лариса Давидівна      
      

Заступник голови колегії 

 

Серопян        -заступник начальника  

Євген Олександрович     управління освіти  

  

     Секретар колегії 

 

Єременко       -заступник начальника   

Тетяна Олександрівна     управління освіти 

 

Члени колегії: 

 

Васильєва -начальник відділу  

Олена Костянтинівна юридичного та   

 фінансового забезпечення  

     

Діброва       -завідувач ДНЗ (ясла-

Світлана Венедиктівна     садок) №72 «Гномик»  

        комбінованого типу 

 

Дорошенко       -директор Кіровоградської 

Олена Миколаївна     міської психолого-медико- 

        педагогічної консультації 

         

Дзюба        -голова міської організації  

Наталія Євгенівна     профспілки працівників  

        освіти і науки України (за  

        згодою) 

 

Кумпан        -начальник відділу  

Світлана Геннадіївна     інспектування навчальних  

        закладів 
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Колосова       -директор загальноосвітньої 

Світлана Олегівна     школи І-ІІІ ступенів № 33 

        Кіровоградської міської ради 

        Кіровоградської області 

Краснова        -депутат Кіровоградської 

Любов Степанівна     міської ради (за згодою) 

 

Максимова       -директор НВК                 

Олена Олегівна      «Кіровоградський колегіум – 

        СНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ- 

        ЦЕВ» Кіровоградської міської 

        ради Кіровоградської області 

         

Пахолівецька      -директор Центру методичної 

Марцеліна Володимирівна    та соціально-психологічної  

        служби    

      

Фундовний       -голова Кіровоградської 

Володимир Васильович     міської організації Вільної  

        профспілки  освіти і науки               

        України (за згодою) 

     

 

 

 

Начальник управління освіти      Костенко Л.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

УКРАЇНА 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ  
 

 
 
 

від «19» жовтня 2016  року                                 №  117 
 
 
Про затвердження нового складу 
колегії управління освіти 
Кіровоградської міської ради 
 
 
 

 Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про освіту», Положенням про колегію управління 
освіти Кіровоградської міської ради, у зв’язку з кадровими змінами у 
виконавчих органах міської ради : 
 
 

1 Затвердити новий склад колегії управління освіти  Кіровоградської міської ради 
згідно з додатком.  

2 Визнати таким, що втратив чинність, додаток до розпорядження міського 
голови від 31 травня 2011 року № 96 «Про затвердження Положення та складу 
колегії управління освіти Кіровоградської міської ради».  

 
 
 
 
 

Міський голова         А.Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
Кумпан  24 58 08 

 
 
 
 
 



 
Додаток  
до розпорядження  
міського голови  
 «____»__________ 2016 
 № ______ 

 
СКЛАД 

колегії управління освіти 
Кіровоградської міської ради 

 

 
Голова колегії 

 
 

Костенко                  -       начальник управління освіти 
Лариса Давидівна        
 

Заступник голови колегії 
 

Серопян                     -        заступник начальника  
Євген Олександрович          управління освіти 

 
Секретар колегії 

 
Кумпан                     -        начальник відділу інспектування  
Світлана Геннадіївна          навчальних закладів управління       
                      освіти  

 
Члени колегії : 

 
Васильєва                                  -                  начальник відділу юридичного та  
Олена Костянтинівна  фінансового забезпечення управління     

освіти  
 
Волкожа                                     -  депутат Кіровоградської  
Тетяна Петрівна  міської ради (за згодою) 
 
Гавриш                                       -                 головний спеціаліст відділу 
Світлана Анатоліївна  інспектування навчальних закладів 
 управління освіти 
 
Дзюба Олександр              -  голова Кіровоградської міської  
Віталійович     організації профспілки працівників  
       освіти і науки України (за згодою) 
 
Діброва                                       - завідувач дошкільного навчального  
Світлана Венедиктівна  закладу (ясла-садок) № 72 «Гномик» 
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Дорошенко                                    -  директор Кіровоградської міської 
Олена Миколаївна психолого-медико-педагогічної 

консультації  
        

Краснова                                      -  директор Кіровоградської гімназії  
Любов Степанівна нових технологій навчання  

Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області 

 
Матяшова                                      -  депутат Кіровоградської  
Лілія Петрівна  міської ради (за згодою) 
 
Пахолівецька                                 -             директор Центру методичної  
Марцеліна Володимирівна  та соціально-психологічної служби     

управління освіти Кіровоградської 
  міської ради 
 
Фундовний                              -  голова Кіровоградської міської   
Володимир Васильович  організації Вільної профспілки 

працівників освіти і науки України  
       (за згодою) 
 
Чередніченко                -  директор комунального закладу 
Наталя Юріївна  «Педагогічний ліцей Кіровоградської     

міської ради Кіровоградської області» 
 
 
 
Начальник управління освіти       Л.Костенко 
 
 


