
 

 
 

ГУМАНІТАРНИЙ ВІДДІЛ  

ГОРОДИЩЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ                                                      

                                                   НАКАЗ              

  

5  липня  2022 року                          с. Городище                                    №72/01-04 

Про затвердження Перспективного плану  

контролю  за діяльністю освітніх закладів 

Городищенської сільської ради на 2022-2024 роки 

 

         На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та з метою налагодження ефективної системи контролю за діяльністю 

освітніх закладів Городищенської сільської ради: 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити перспективний план контролю за діяльністю освітніх закладів 

Городищенської сільської ради на 2022-2024 роки (додається). 

2. Головним спеціалістам, головному бухгалтеру гуманітарного відділу: 

1) Забезпечити проведення контролю відповідно до перспективного 

плану. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник                                                                           Тетяна МІНДЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                                                                                                                                                                  наказ гуманітарного відділу 

                                                                                                                                                                                                                  від 05.07.2022 року № 72/01-04 

ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ГОРОДИЩЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

Городищенський 

ЗДО «Росинка» 

Несвічівський 

ЗДО «Пізнайко» 

Михлинський 

ЗДО 

«Дзвіночок» 

Угринівський 

ЗДО «Зірочка» 

Сенкевичівський 

ЗДО 

«Джерельце» 

Шклинський 

ЗДО 

«Чебурашка» 

Чаруківський 

ЗДО 

«Дзвіночок» 

Колодеженський 

ЗДО «Барвінок» 

з 

короткотривали

м режимом 

роботи 

                                                                                                                              2022 рік 

серпень вересень жовтень листопад грудень вересень жовтень листопад 

Дотримання 

установчих 

документів 

закладу освіти 

Фінансово-

господарська 

діяльність 

Недопущення 

привілеїв чи 

обмежень(дискр

имінації). 

Виконання 

плану заходів, 

спрямованих на 

запобігання та 

протидію 

булінгу 

Дотримання 

установчих 

документів 

закладу освіти 

Фінансово-

господарська 

діяльність 

Дотримання 

установчих 

документів 

закладу освіти 

Фінансово-

господарська 

діяльність 

Недопущення 

привілеїв чи 

обмежень(дискр

имінації) 

Виконання 

плану заходів, 

спрямованих на 

запобігання та 

протидію 

боулінгу 

                                                                                                                             2023 рік 

січень лютий березень квітень травень серпень листопад Грудень 

Фінансово-

господарська 

діяльність 

Дотримання 

установчих 

документів 

закладу освіти 

Дотримання 

установчих 

документів 

закладу освіти 

Фінансово-

господарська 

діяльність 

Дотримання 

установчих 

документів 

закладу освіти 

Недопущення 

привілеїв чи 

обмежень(дискр

имінації). 

Виконання 

плану заходів, 

спрямованих на 

запобігання та 

протидію 

булінгу 

Дотримання 

установчих 

документів 

закладу освіти 

Фінансово-

господарська 

діяльність 

                                                                                                                          



 

 

                                                                                                                          2024 рік 

січень березень травень червень серпень вересень жовтень Листопад 

Недопущення 

привілеїв чи 

обмежень(дискр

имінації). 

Виконання 

плану заходів, 

спрямованих на 

запобігання та 

протидію 

булінгу 

Недопущення 

привілеїв чи 

обмежень(дискр

имінації). 

Виконання 

плану заходів, 

спрямованих на 

запобігання та 

протидію 

булінгу 

Фінансово-

господарська 

діяльність 

Недопущення 

привілеїв чи 

обмежень(дискр

имінації). 

Виконання 

плану заходів, 

спрямованих на 

запобігання та 

протидію 

булінгу 

Недопущення 

привілеїв чи 

обмежень(дискр

имінації). 

Виконання 

плану заходів, 

спрямованих на 

запобігання та 

протидію 

булінгу 

Фінансово-

господарська 

діяльність 

Недопущення 

привілеїв чи 

обмежень(дискр

имінації). 

Виконання 

плану заходів, 

спрямованих на 

запобігання та 

протидію 

булінгу 

Дотримання 

установчих 

документів 

закладу освіти 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ГОРОДИЩЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

Городищенський 

ліцей 

Колодеженський 

ліцей 

Сенкевичівський 

ліцей 

Угринівський ліцей Чаруківський ліцей Шклинський ліцей Несвічівська 

гімназія 

                                                                                                                             2022 рік 

серпень вересень жовтень листопад грудень вересень Жовтень 

Дотримання 

установчих 

документів закладу 

освіти 

Фінансово-

господарська 

діяльність 

Недопущення 

привілеїв чи 

обмежень(дискримі

нації). 

Виконання плану 

заходів, 

спрямованих на 

запобігання та 

протидію булінгу 

Дотримання 

установчих 

документів закладу 

освіти 

Фінансово-

господарська 

діяльність 

Недопущення 

привілеїв чи 

обмежень(дискримі

нації). 

Виконання плану 

заходів, 

спрямованих на 

запобігання та 

протидію булінгу 

Недопущення 

привілеїв чи 

обмежень(дискримі

нації). 

Виконання плану 

заходів, 

спрямованих на 

запобігання та 

протидію боулінгу 

                                                                                                                              2023 рік 

січень лютий березень квітень вересень жовтень Грудень 

Фінансово-

господарська 

діяльність 

Недопущення 

привілеїв чи 

обмежень(дискримі

нації). 

Виконання плану 

заходів, 

спрямованих на 

запобігання та 

протидію булінгу 

Дотримання 

установчих 

документів закладу 

освіти 

Фінансово-

господарська 

діяльність 

Недопущення 

привілеїв чи 

обмежень(дискримі

нації). 

Виконання плану 

заходів, 

спрямованих на 

запобігання та 

протидію булінгу 

Дотримання 

установчих 

документів закладу 

освіти 

Дотримання 

установчих 

документів закладу 

освіти 

                                                                                                                                2024рік 

Недопущення 

привілеїв чи 

обмежень(дискримі

нації). 

Виконання плану 

заходів, 

спрямованих на 

запобігання та 

протидію булінгу 

Дотримання 

установчих 

документів закладу 

освіти 

Фінансово-

господарська 

діяльність 

Недопущення 

привілеїв чи 

обмежень(дискримі

нації). 

Виконання плану 

заходів, 

спрямованих на 

запобігання та 

протидію булінгу 

Дотримання 

установчих 

документів закладу 

освіти 

Фінансово-

господарська 

діяльність 

Фінансово-

господарська 

діяльність 



 




