ПОГОДЖЕНО
Заступник голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації
__________________ Юрій МИКОЛАЄНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник управління освіти
Шевченківської районної в місті державної
адміністрації
________________________Євгенія ЯРОВА

ПЛАН
роботи управління освіти Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації
на 2019 рік

Циклограма щомісячної діяльності управління освіти

Заходи
Апаратні наради
Колегії управління освіти
Наради з керівниками закладів загальної середньої освіти
Наради-семінари з керівниками закладів дошкільної освіти
Виїзди до закладів освіти району
Семінари з директорами закладів освіти
Навчання працівників апарату, обмін думками з основних напрямків
діяльності, виробничі наради, збори трудового колективу
Засідання районної комісії з атестації педагогічних працівників

Циклограма проведення заходів
Щопонеділка, початок о 9.00 год.
4 рази на рік Час і місце проведення визначає
голова колегії
Щомісячно. При необхідності за дорученням
начальника РУО
Щомісячно. При необхідності за дорученням
начальника РУО
Моніторинг ( за потреби)
Двічі на рік
За потребою, кожний перший понеділок парного
місяця.
Квітень (за окремим графіком)

Семінари-наради з заступниками директорів з навчально-виховної
роботи закладів
Семінари-наради із заступниками з виховної роботи закладів освіти

Один раз на місяць, другий вівторок

Робота зі зверненнями громадян та працівників освіти
Засідання ради науково-методичного центру

Щоденно
За окремим графіком

Один раз на місяць, перший понеділок

І

КВАРТАЛ 2019 року
СІЧЕНЬ

Організаційноаналітична діяльність

Координаційна діяльність,
заходи щодо підвищення
професійної майстерності
працівників закладів та
установ освіти, учасників
освітнього процесу

Фінансова та
господарська
діяльність

Підготовка
адміністративних
рішень

Оперативна нарада в ШРДА

Звіт з праці за 2018рік.
Ніконова Т.Л.

Проведення
семінарів,
семінарів – практикумів для
педагогічних
працівників
(згідно з планом РНМЦ).
Петрова О.Ю.

Звіт про контрольноревізійну
роботу
підрозділів
внутрішнього
фінансового контролю
за 2018 рік.
Гуляєва А. М.

Наказ
«Про
місце
зберігання
гербової
печатки,
призначення
відповідальних
за
її
зберігання та правильне
проставляння
на
документах
відтиску
печатки».
Пасулька В.Ф.

Вивчення окремих питань
діяльності суб'єктів
господарювання
І тиждень (січень)

Архівування справ за 2018
рік
відповідно
до
номенклатури
справ
загального відділу, та
передача в архів.
Пасулька В.Ф.,
Постолатій Л.І.,
Бедрик П.І.,
Матвійчук А.Є.
Статистична звітність в
районний
центр
зайнятості.
Вересокіна О.К.
Квартальний звіт КСДС за
2018 рік до ШРДА
Назаренко Н.І.
Звіт за IV квартал 2018

Визначення базових закладів
для організації роботи літніх
пришкільних таборів.
Бухтіярова Н.В.

Наказ «Про організацію
роботи «Школи медичної
сестри» у 2019 році».
Тарасюк В.Д.
Наказ «Про батьківську
плату в ліцеї –інтернаті
№
23
«Кадетський
корпус».
Кушнерик Ю.М.

року
щодо здійснення
дисциплінарних
проваджень до ШРДА
Назаренко Н.І.
Підготовка
аналітичної
довідки про службові
документи, які надійшли у
2018 році.
Пасулька В.Ф.
Аналіз
виконання
грошових
норм
харчування дітей в ЗДО,
НВК за грудень 2018 року.
Тарасюк В.Д.
Аналіз відвідування дітей
в ЗДО, НВК району за
грудень 2018 року.
Борисенко Н.В.
Підготовка звітності для
ДОН про функціонування
ЗДО
Лісник Т.О.
Інформація в ДОН та
ШРДА про ювілейні та
пам’ятні дати керівників
та закладів освіти на 2019
рік.
Вересокіна О.К.
Внесення змін до реєстру
навчальних
закладів

Гуляєва А.М.

району
для
репродукування
на
документах про освіту.
Лагун С.Ю.
Складання
графіків
відпусток керівників ЗНЗ,
ПНЗ та ЗДО
та
працівників структурних
підрозділів РУО на 2019
рік.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.
Підготовка довідки про
стан травматизму за 2018
рік
Маковська В.М.
Здійснення аналітичної та
організаційної роботи з
кадрового менеджменту та
забезпечення контролю за
додержанням законодавства
про державну службу, про
працю, дотримання правил
внутрішнього
трудового
розпорядку.
Назаренко Н.І.

Документальне
оформлення
трудових
відносин працівників та
проходження
державної

служби
(підготовка наказів про
призначення,
звільнення,
переведення,
присвоєння
рангів, внесення записів до
трудових книжок, ведення
особових справ)
Назаренко Н.І.

Забезпечення
реалізації
громадянами України права
рівного
доступу
до
державної
служби
відповідно до особистих
якостей
і
досягнень,
залучення на державну
службу
фахових
працівників
Назаренко Н.І.

Надання методичної
допомоги з кадрових
питань ЗЗСО, ЗДО, ПНЗ
Шевченківського району.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.
П тиждень (січень)

Підготовка
звіту
про
виконання
«Програми
соціально – економічного
та культурного розвитку
Шевченківського району
по галузі «Освіта» за 2018
рік».
Доценко Л. С.
Підготовка
звіту
про
результати
виконання
"Плану заходів на 20162018 роки з реалізації
Стратегії розвитку міста
Києа до 2025 року" за 2018
рік.
Доценко Л.С.

Оперативна нарада в ШРДА
Формування бази даних на
2019 рік приміщень закладів
освіти комунальної форми
власності, які можуть бути
здані в оренду (п. 4.3
Положення про оренду майна
територіальної громади міста
Києва).
Жуган Л.
Нарада заступників директорів
з навчально-виховної роботи.
Муценко І.В.,
Попова Т.Л.

Інформування фінансового
управління ШРДА щодо
виконання
лімітів
по
енергоносіях.
Некрут Т.В.

Нарада директорів ЗЗСО, ПНЗ
( 09.01.2019 на базі ЗЗСО№95)
Ярова Є.В.

Проведення
звірки
первинних документів з
постачальниками
продуктів харчування в
розрізі договорів. Стан
виконання
договорів.
Моніторинг
цінової
політики на продукти
харчування.
Мазина І.В.

Тренінг
для
директорів
ЗЗСО та ПЗО
"Формування
життєвих
цінностей в колективі"

Аналіз вакантних посад в
ЗДО, НВК району.

Нарада заступників директорів
з питань виховної роботи на
тему : “Використання методу
проектів у виховній роботі.
Реалізація проектів”
Бухтіярова Н.В.

Моніторинг
організації
харчування в ЗДО. Лісник Т.О.,
Тарасюк В.Д.
Здійснення
фронтального
контролю за рахунками по
харчуванню
в
ЗДО
по
батьківській платі.
Кушнерик Ю.М.,
Лісник Т.О.
Салецька Є.В.

Формування
плану
закупівель
на
поточний фінансовий
рік
Доценко Л.С.
Муценко І.В.
Лісник Т.О.
Гусак В.І.
Звіт про придбання
для закладів освіти
матеріальних
цінностей на побутові
потреби
("Освітня
карта")
Власенко Л.В.
Річний звіт (баланс)
за 2018 рік
Кушнерик Ю.М.

Наказ «Про організацію та
проведення змагань з
баскетболу».
Бухтіярова Н.В.
Наказ «Про організацію
роботи з діловодства в
управлінні освіти».
Пасулька В.Ф.
Наказ "Про проведення
районного етапу змагань
"Шкільна футзальна ліга"
Бухтіярова Н.В.
Наказ
«Про
підсумки
районного етапу конкурсузахисту
учнівських
науково-дослідницьких
робіт
Шевченківської
районної філії Київського
територіального відділення
МАН в 2018/2019 н.р.».
Петрова О.Ю.
Мороз О.М.
Наказ “Про встановлення
тарифних
розрядів
керівникам закладів”
Назаренко Н.І.”

Тарасюк В.Д.
Фінансова звітність форма
№7м
«Звіт
про
заборгованість
за
бюджетними коштами».
Жуган Л.О.
Мамаєва Н.В.
Звіт щодо використання
комунальної власності до
Єдиної
Інформаційної
системи ДКВ м. Києва.
Жуган Л.О.
Гуляєва А.М.
Узагальнення інформації в
ДОН про стан здоров’я
дітей в ЗДО та НВК за
2018 рік.
Тарасюк В.Д.
Аналіз мережі працюючих
ЗДО та НВК району в
ДОН
Лісник Т.О.
Інформація в ДОН щодо
плинності
педагогічних
кадрів, керівного складу за
2018 рік.
Вересокіна О.К.
Здійснення аналітичної та
організаційної роботи з
кадрового менеджменту та
забезпечення контролю за
додержанням законодавства

про державну службу, про
працю, дотримання правил
внутрішнього
трудового
розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне
оформлення
трудових
відносин працівників та
проходження
державної
служби
(підготовка наказів про
призначення,
звільнення,
переведення,
присвоєння
рангів, внесення записів до
трудових книжок, ведення
особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення
реалізації
громадянами України права
рівного
доступу
до
державної
служби
відповідно до особистих
якостей
і
досягнень,
залучення на державну
службу
фахових
працівників
Назаренко Н.І.
Надання методичної
допомоги з кадрових
питань ЗЗСО, ЗДО, ПНЗ
Шевченківського району.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.

Підготовка
до
здачі
бюджетної
фінансової
звітності за 2018рік.
Кушнерик Ю.М.,
Жуган Л.О.
Інформування дітей-сиріт,
яким
у
2019
році
виповнюється 18 років,
про отримання допомоги
Реслер А.О.
Коригування бази даних
учнів ЗЗСО в АС «Школа»
Попова Т.Л.
Координація роботи з
КРЦОЯО
щодо
проведення
пробного
тестування ЗНО для учнів
11-х класів
Самойленко О.О.
Підготовка звіту форми
2-ФК
Кравченко Н.О.
Підготовка
звіту
про
виконання результативних
показників за 2018 рік
Міської цільової програми
"Освіта Києва. 2016-2018
роки".
Доценко Л.С.
Аналіз виконання норм
харчування в ЗДО та НВК

Оперативна нарада в ШРДА
Засідання
районної
ради
старшокласників.
Створення
плану
роботи
учнівського
районного
самоврядування на 2019 р.
Кравченко Н.О.
Нарада керівників ЗДО та НВК

ІІІ тиждень (січень)
Формування плану асигнувань
видатків місцевого бюджету на
2019 рік (з урахуванням ГБ
2019)
Машталірук Д.О.
Мамаєва Н.В.
ОК:
Відвідування
уроків
вчителів, які атестуються у 2019
році.

Наказ «Про результати
роботи з питань охорони
праці,
безпеки
життєдіяльності
в
закладах освіти району у
2018 році».
Маковська В.М.
Наказ
профілактику

«Про

за 2018 рік.
Тарасюк В.Д.
Звіт
про
звернення
громадян за 2018 рік.
Постолатій Л.І.,
Матвійчук А.Є.
Звіт
про
виконання
рішення
виконавчого
органу
КМДА
«Про
заходи
щодо
захисту
підлітків та молоді від
алкогольної
та
наркотичної залежності
Кравченко Н.О.
Формування банку даних
претендентів
на
нагородження Золотою та
Срібною
медаллю
за
підсумками
навчальних
досягнень у 10-му кл. та І
семестрі 11 кл.
Лагун С.Ю.
Податковий
розрахунок
земельного податку на
2019 рік.
Жуган Л.О.
Звіт
«Податкова
декларація
про
неприбутковість».
Жуган Л.О.
«Звіт-звірка про суми
нарахування на зарплату

(17.01.2019 за потребою)
Ярова Є.В.
Лісник Т.О.
Співбесіда з керівниками ЗНЗ
та ЗДО, у яких в 2019 році
закінчується
термін
дії
контракту.
Ярова Є.В.,
Назаренко Н.І.
Навчальний семінар з питань
цивільного захисту на тему:
"Ведення
документації
з
питань цивільного захисту.
Утримання
тимчасових
споруд"
Маковська В.М.
Організація та проведення
заходів “Рік боротьби з
булінгом
в
освітньому
середовищі”
Бухтіярова Н.В.
Інтерактивна
сесія
“Інноваційний поступ НУШ.
Впровадження
навчальнометодичного
забезпечення
початкової освіти в умовах
реалізації нового державного
стандарту початкової загальної
освіти”.
Ярова Є.В.

Члени АК
ОК:
Забезпечення
обслуговування
інженерних
мереж
ЦО,
ГВП,
ХВП,
модульних
індивідуальних
теплових
пунктів
(МІТП),
вузлів обліку теплової енергії
(ВОТЕ),
зовнішніх
та
внутрішніх електромереж на
2019 рік.
Гусак В.І.

травматизму
навчальних закладах»
Маковська В.М.

у

Наказ «Про порядок
роботи з документами в
системі електронного
документообігу
«АСКОД» та призначення
відповідальних».
Пасулька В.Ф.
Наказ «Про проведення
районного
етапу
конкурсу
«Діалог
держав».
Кравченко Н.О.
Наказ «Про організацію
роботи із запитами на
інформацію,
затвердження
форми
запиту на інформацію та
призначення
відповідальних».
Пасулька В.Ф.

та сум утриманого ЕСВ до
органів пенсійного фонду
України».
Близнюк А.М
Вдовиченко Л.В.
«Звіт
по
коштам
загальнообов'язкового
державного
соціального
страхування з ТВП та
витрати замовленими на
поховання» - форма Ф. 4 –
ФСС з ТВП.
Близнюк А.М.
Вдовиченко Л.В.
Опрацювання
статистичних звітів 85-К
ЗДО та НВК за 2018 рік
Борисенко Н.В.
Здача річної бюджетної
фінансової звітності за
2018
рік.
Аналіз
кредиторської
та
дебіторської
заборгованості за 2018 рік.
Кушнерик Ю.М.,
Жуган Л.О.
Інформація в ДОН про
дітей, які не відвідують
ЗЗСО
без
поважних
причин
Реслер А.О.
Аналіз
споживання
за 2018 рік.

фактичного
енергоносіїв

Петрова О.Ю.
Мурзіна С.В.
Організація
та
проведення
міського семінару учителів
художньо-естетичного циклу
« Урок музичного мистецтва в
Новій українській школі».
Ярова Є.В.
Петрова О.Ю.
Організаційні
заходи
з
проведення ІІ (міського) етапу
конкурсу – захисту науководослідних робіт МАН України
на базі ЗЗСО району.
Ярова Є.В.
Петрова О.Ю.
Проект
«Інтелектуальні
інвестиції». Тренінгові заняття
учителів
STEM-предметів
«Дизайн мислення на уроках в
школах».
Ярова Є.В.
Петрова О.Ю.

Некрут Т.В.
Підготовка договорів на
комунальні послуги.
Некрут Т.В.
Звіт
про
чисельність
працюючих
та
заброньованих
військовозобов’язаних до
ШРДА
Вересокіна О.К.
Здійснення аналітичної та
організаційної роботи з
кадрового менеджменту та
забезпечення контролю за
додержанням законодавства
про державну службу, про
працю, дотримання правил
внутрішнього
трудового
розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне
оформлення
трудових
відносин працівників та
проходження
державної
служби
(підготовка наказів про
призначення,
звільнення,
переведення,
присвоєння
рангів, внесення записів до
трудових книжок, ведення
особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення

реалізації

громадянами України права
рівного
доступу
до
державної
служби
відповідно до особистих
якостей
і
досягнень,
залучення на державну
службу
фахових
працівників
Назаренко Н.І.
Надання методичної
допомоги з кадрових
питань ЗЗСО, ЗДО, ПНЗ
Шевченківського району.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.
Підвищення
рівня
компетентності державних
службовців, згідно плану графіку
підвищення
кваліфікації на 2019 рік.
Назаренко Н.І.
ІV тиждень (січень)

Підготовка Громадського
звіту
щодо
роботи
управління
освіти
Шевченківської районної в
місті Києві державної
адміністрації за 2018 рік.
Доценко Л.С.
Аналіз вакантних посад в
ЗДО та НВК.
Тарасюк В.Д.
Річна фінансова звітність
за 2018 рік до Фонду
комунального майна м.
Києва.
Кушнерик Ю.М.,
Некрут Т.В.,
Воякіна О.В.
Заходи до Дня Соборності
України
Бухтіярова Н.В.
Статистична звітність
РЦЗ.
Вересокіна О.К.

в

Здійснення аналітичної та
організаційної роботи з
кадрового менеджменту та
забезпечення контролю за
додержанням законодавства
про державну службу, про
працю, дотримання правил
внутрішнього
трудового
розпорядку.
Назаренко Н.І.

Оперативна нарада в ШРДА
Засідання
районної
ради
старшокласників.
“
Створення
інтернет
флешмобу STOP Булінг”
Кравченко Н.О.
Нарада заступників директорів
з АГЧ, завгоспів ЗЗСО та ЗДО
Маковська В.М.

ОК: Аналіз оприбуткування
матеріальних
цінностей,
придбаних у 2018 році для
закладів та установ освіти.
Гуляєва А.М.
ОК: Вивчення педагогічного
досвіду педагогічних кадрів
району, що атестуються.
Ярова Є.В.,
члени атестаційної комісії.

Організація та проведення
заходів з нагоди подвигу
героїв Крут.
Бухтіярова Н.В.

ОК:
Оприбуткування
благодійної
допомоги
в
натуральному виразі та аналіз
надходжень.
Гуляєва А.М

Організація
та
проведення
міського семінару учителів
художньо-естетичного циклу
« Урок музичного мистецтва в
Новій українській школі».
Ярова Є.В.
Петрова О.Ю.

Моніторинг стану організації
харчування в закладах загальної
середньої освіти.
Муценко І.В.

Засідання районної Школи
свідомого батьківства
“Батьківська просвіта” на
тему: “Три проблеми батьків,
які впливають на дитячу
агресію “
Бухтіярова Н.В.
Почупайло В.М.

ОК: Моніторинг вивезення
великого габаритного сміття в
закладах освіти
Лешенок О.О.

Наказ «Про підсумки ІІ
(районного)
етапу
Всеукраїнських
та
Київських
предметних
олімпіад
у
2018/2019
навчальному році»
Петрова О.Ю.
Мороз О.М.

Наказ «Про організацію
роботи з питань охорони
праці,
безпеки
життєдіяльності
в
закладах освіти у 2019
році»
Маковська В.М.
Наказ «Про організацію
роботи із зверненнями
громадян та призначення
відповідальних»
Пасулька В.Ф.

Документальне
оформлення
трудових
відносин працівників та
проходження
державної
служби
(підготовка наказів про
призначення,
звільнення,
переведення,
присвоєння
рангів, внесення записів до
трудових книжок, ведення
особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення
реалізації
громадянами України права
рівного
доступу
до
державної
служби
відповідно до особистих
якостей
і
досягнень,
залучення на державну
службу
фахових
працівників
Назаренко Н.І.
Надання методичної
допомоги з кадрових
питань ЗЗСО, ЗДО, ПНЗ
Шевченківського району.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.
Аналіз виконання норм
харчування у школахінтернатах району за 2018
рік.
Мазина І.В.
Районні

змагання

з

баскетболу серед учнів 6-8
класів (хлопчики).
Бухтіярова Н.В.

ЛЮТИЙ
Організаційно-аналітична
діяльність

Вивчення окремих
питань діяльності
суб'єктів господарювання

Координаційна
діяльність

I тиждень (лютий)
Підготовка
звіту
про
освоєння коштів за 2018 рік
для онлайн-ресурсу "Освітня
карта Києва"
Доценко Л.С.
Власенко Л.В.
Аналіз відвідування дітьми
ЗДО та НВК району за
січень 2019 року.
Борисенко Н.В.
Підготовка
працівників

документів
установ
та

Оперативна
ШРДА

нарада

в

Нарада
заступників
директорів
з
питань
виховної роботи на тему:
“Попередження
насильства щодо дітей та
створення
безпечного,
доброзичливого
та
вільного від насильства
середовища в освітніх
закладах”

ОК:
Перевірка
ЗЗСО
району щодо дотримання
чинного законодавства при
наданні
приміщень
в
оренду.
Севостьянова В.В.,
Жуган Л.О.
О.К.Стан виконання плану
заходів з профілактики
травматизму
(вивчення
питання
стану

Фінансова та
господарська діяльність

Підготовка
адміністративних рішень

закладів
освіти
на
нагородження до 8 Березня
відзнаками
РУО,
ДОН,
ШРДА, МОНУ.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.

Бухтіярова Н.В.

Звіт
про
претензійнупозовну роботу за діючими
договорами оренди.
Жуган Л.О.

Бухтіярова Н.В.

Проведення
семінарів,
семінарів – практикумів для
педагогічних
працівників
(згідно з планом РНМЦ).
Кучер Т.В.
Районні
змагання
баскетболу.
Бухтіярова Н.В.

з

Звіт з праці за січень 2019
року.
Ніконова Т.Л.
Здача статистичних звітів
85-К ЗДО та НВК за 2018
рік.
Лісник Т.О.
Борисенко Н.В.
Здійснення аналітичної та
організаційної
роботи
з
кадрового менеджменту та
забезпечення контролю за

Організація та проведення
заходів “Рік боротьби з
булінгом в освітньому
середовищі”

профілактики травматизму
у ЗЗСО, де зафіксовано 3 і
більше
випадків
травмування учнів під час
навчально-виховного
процесу).
Маковська В.М.

Забезпечення ремонту та
облаштування телефонним
зв'язком
Засідання районної ради використанням IP-мережі з
старшокласників.
наданням міського номера
Підготовка проекту до St. в ЗДО та ЗЗСО
Valentines Day.
Лешенок О.О.
Кравченко Н.О.
Нарада з організаторами
харчування
та
постачальниками
продуктів
Ярова Є.В.
Муценко І.В.

додержанням законодавства
про державну службу, про
працю, дотримання правил
внутрішнього
трудового
розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне оформлення
трудових
відносин
працівників та проходження
державної служби
(підготовка
наказів
про
призначення,
звільнення,
переведення,
присвоєння
рангів, внесення записів до
трудових книжок, ведення
особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення
реалізації
громадянами України права
рівного доступу до державної
служби
відповідно
до
особистих
якостей
і
досягнень,
залучення
на
державну службу фахових
працівників
Назаренко Н.І.
Надання методичної
допомоги з кадрових питань
ЗЗСО, ЗДО, ПНЗ
Шевченківського району.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.

П тиждень (лютий)
Підготовка кошторису на
2019 рік.
Кушнерик Ю.М.,
Машталірук Д. О.
Аналіз виконання грошових
норм харчування дітей в
ЗДО, НВК за січень 2019
року.
Тарасюк В.Д.
Інформування фінансового
управління ШРДА щодо
фактичного
споживання
енергоносіїв.
Некрут Т.В.
Інформація до ДОН щодо
розрахунків
по
енергоносіям.
Некрут Т.В.
Узагальнення інформації в
ДОН
про
відновлення
роботи груп та складання
переліку
вивільнених
приміщень в ЗДО у 2019
році.
Лісник Т.О.
Керівники ЗДО
Проведення
звірки
первинних документів з
постачальниками продуктів
харчування
в
розрізі
договорів. Моніторинг цін

Оперативна
ШРДА

нарада

в

КОЛЕГІЯ
Ярова Є.В.,
Петрова О.Ю.,
Попова Т.Л.
Нарада
заступників
директорів з навчальновиховної роботи
Муценко І.В.
Школа медичної сестри
ЗДО (15.02.2019).
Тема: “Зміст контролю
керівника
ЗДО
щодо
організації харчування у
закладі,
дотримання
натуральних
норм
та
вартості
продуктового
набору.
Навички
користування
автоматизованим
програмним комплексом з
організації
харчування
“Їжак”.
Тарасюк В.Д.
Організація та проведення
заходів в рамках реалізації
виховних проектів.
Бухтіярова Н.В.
Засідання районної ради
старшокласників

Відвідування
уроків
учителів, які атестуються у
2019 році та є кандидатами
на
присвоєння
педагогічних звань
Ярова Є.В.,
члени
атестаційної
комісії.
ОК: Оперативний контроль
за роботою гуртків.
Бухтіярова Н. В.

Моніторинг
організації
харчування у ЗДО та НВК.
Лісник Т.О., Тарасюк В.Д.
ОК:
Забезпечення
дообладнання
газових
лічильників в ЗДО та ЗЗСО
засобами
дистанційної
передачі даних.
Лешенок О.О.
ОК: Контроль за станом
розрахунків за спожитті
енергоносії.
Некрут Т.В.
Моніторинг використання
дидактичного
обладнання
НУШ.
Петрова О.Ю.

на продукти харчування
Мазина І. В.
Місячна фінансова звітність
форма №7м «Звіт про
заборгованість бюджетних
установ».
Жуган Л.О.
Мамаєва Н.В.
Розрахунки
до
річних
кошторисів на 2019 рік.
Машталірук Д. О.
«Податковий розрахунок на
користь платників податку і
сум, утриманого з них
податку» - форма 1-ДФ.
Близнюк А.М.
Інформація в ДОН про
дітей, які не відвідують
ЗЗСО без поважних причин.
Реслер А.О.
Формування
заявки
на
прибуття випускників ВНЗ
до установ та закладів освіти
району на 2019-2020 н.р.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.
Здійснення аналітичної та
організаційної
роботи
з
кадрового менеджменту та
забезпечення контролю за
додержанням законодавства
про державну службу, про

Робота над Флешмобом,
організація
ради
старшокласників.
Кравченко Н.О.
Участь в зимовій
«STEM-школа-2019»
Петрова О.Ю.

Мурзіна С.В.

Моніторінг управлінської
діяльності ЗЗСО 58
Муценко І.В.
сесії Попова Т.Л.
Реслер А.О.
Гусак В.І.
Севостьянова В.В.
ОК:
Стан
виконання
ремонтних робіт у закладах
освіти.
Гусак В.І.

працю, дотримання правил
внутрішнього
трудового
розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне оформлення
трудових
відносин
працівників та проходження
державної служби
(підготовка
наказів
про
призначення,
звільнення,
переведення,
присвоєння
рангів, внесення записів до
трудових книжок, ведення
особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення
реалізації
громадянами України права
рівного доступу до державної
служби
відповідно
до
особистих
якостей
і
досягнень,
залучення
на
державну службу фахових
працівників
Назаренко Н.І.
Надання методичної
допомоги з кадрових питань
ЗЗСО, ЗДО, ПНЗ
Шевченківського району.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.
Формування
договорів.
Кушнерик Ю.М.,

реєстру

Оперативна нарада
ШРДА

в

Ш тиждень (лютий)
Комплектування
груп,
відвідування дітей ЗДО та
НВК.

Наказ
«Про
виплату
грошової
винагороди
працівникам установ та

Мамаєва Н.В.,
Мазина І.В.,
Карпова М.С.,
Жуган Л.О.
Здача звіту до Пенсійного
фонду.
Близнюк А.М.,
Вдовиченко Л.В.
Звіт про суми нарахованої
заробітної плати та суми
нарахованого
єдиного
внеску
на
загальнообов’язкове
державне страхування до
фіскальних органів.
Вдовиченко Л.В.

Участь у міжнародній
освітній
виставці в
Німеччині
Ярова Є.В.,
Муценко І.В.,
Формування бази даних на
виготовлення документів
про освіту.
Муценко І.В.,
Лагун С.Ю.
Засідання районної ради
старшокласників. Зйомка
соціального флешмобу “
STOP булінг”
Кравченко Н.О.

Формування бази даних
педагогічних
працівників,
які будуть залучені до
проведення ЗНО у 2019 році
Самойленко О.О.

Нарада керівників ЗДО,
НВК
(21.02.2019
за
потребою).
Ярова Є.В.,
Лісник Т.О.

Надання річного звіту за
2018 рік до ДОН щодо
постачання та споживання
тепла і електричної енергії.
Некрут Т.В.

Організація та проведення
заходів в рамках реалізації
виховних проектів
Бухтіярова Н.В.

Здійснення аналітичної та
організаційної
роботи
з
кадрового менеджменту та
забезпечення контролю за
додержанням законодавства
про державну службу, про
працю, дотримання правил

Борисенко Н.В.
Моніторинг управлінської
діяльності керівника ЗДО
Лісник Т.О.
ОК:
Контроль
за
встановленням
програмного забезпечення
в УО для зняття показників
лічильника газу
Лешенок О.О.

закладів освіти».
Назаренко Н.І.

внутрішнього
розпорядку.
Назаренко Н.І.

трудового

Документальне оформлення
трудових
відносин
працівників та проходження
державної служби
(підготовка
наказів
про
призначення,
звільнення,
переведення,
присвоєння
рангів, внесення записів до
трудових книжок, ведення
особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення
реалізації
громадянами України права
рівного доступу до державної
служби
відповідно
до
особистих
якостей
і
досягнень,
залучення
на
державну службу фахових
працівників
Назаренко Н.І.
Надання методичної
допомоги з кадрових питань
ЗЗСО, ЗДО, ПНЗ
Шевченківського району.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.
Засідання ради РНМЦ з
питань
поширення
педагогічного досвіду.

Оперативна
ШРДА

нарада

в

Засідання районної ради

ІV тиждень (лютий)
Відвідування
уроків
вчителів, які атестуються у
2019 році.
Ярова Є.В.,

Наказ «Про стан організації
гурткової роботи, в т.ч.
школи повного дня, у
навчальних
закладах

Подання
«Звіту
про
зайнятість
і
працевлаштування
інвалідів» - форма №10 – ПІ
до
Фонду
соціального
захисту інвалідів.
Близнюк А.В
Звіт про державну та
комунальну власність до
Департаменту комунальної
власності
м.
Києва,
Департаменту
освіти
і
науки, відділу комунальної
власності ШРДА
Жуган Л.О.

старшокласників.
Зустріч з випускницею “
Шарма” Обмін досвідом,
думками, ідеями.
Кравченко Н.О.
Нарада
заступників
директорів з АГЧ та
завгоспів.
Маковська В.М

Відвідування всесвітньої
освітньої
виставки
“Дидакта - 2019” у м.
Дюсельдорф
Ярова Є.В.
Муценко Т.В.
Статистична звітність в РЦЗ
Коваль І.П. - директор
Вересокіна О.К.
дюсш 20
Іванова О.І. - директор
Здійснення аналітичної та ЗЗСО 27
організаційної
роботи
з
кадрового менеджменту та
забезпечення контролю за
додержанням законодавства
про державну службу, про
працю, дотримання правил
внутрішнього
трудового
розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне оформлення
трудових
відносин
працівників та проходження
державної служби
(підготовка
наказів
про
призначення,
звільнення,

Члени АК
ОК:
Оприбуткування
благодійної допомоги в
натуральному виразі та
аналіз надходжень.
Гуляєва А.М
ОК:
Стан
виконання
ремонтних робіт у закладах
освіти.
Гусак В.І.

району”
Бухтіярова Н.В.
Наказ «Про проведення
звітної
конференції
районної
ради
старшокласників та виборів
голови
учнівського
самоврядування району».
Кравченко Н.О.

переведення,
присвоєння
рангів, внесення записів до
трудових книжок, ведення
особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення
реалізації
громадянами України права
рівного доступу до державної
служби
відповідно
до
особистих
якостей
і
досягнень,
залучення
на
державну службу фахових
працівників
Назаренко Н.І.
Надання методичної
допомоги з кадрових питань
ЗЗСО, ЗДО, ПНЗ
Шевченківського району.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.
Підвищення
рівня
компетентності державних
службовців, згідно плану графіку
підвищення
кваліфікації на 2019 рік.
Назаренко Н.І.
Заявка-розрахунок
до
порядку
фінансування
страхувальників для надання
матеріального забезпечення
за рахунок коштів ФСС з
ТВП.
Вдовиченко Л.В.

Внесення даних в Єдину
систему
управління
бюджетом
міста
Києва
програмний модуль «Аналіз
структури заробітної плати»
для
формування
тарифікаційних
списків,
штатних
розписів
та
структури фонду заробітної
плати.
Машталірук Д.О.
БЕРЕЗЕНЬ

Організаційно-аналітична
діяльність

Координаційна діяльність

Вивчення окремих
питань діяльності
суб'єктів
господарювання

Фінансова та
господарська діяльність

Підготовка
адміністративних рішень

І тиждень (березень)
Проведення
семінарів,
семінарів – практикумів для
педагогічних
працівників
(згідно з планом РНМЦ).

Звіт з праці за лютий 2019
року.
Ніконова Т.Л.
Аналіз відвідування дітьми
ЗДО та НВК району за
лютий 2019 року.
Борисенко Н.В.

Оперативна
ШРДА

нарада

в

Коригування бази даних на
виготовлення
документів
про освіту.
Муценко І.В.,
Лагун С.Ю.
Нарада
заступників
директорів
з
виховної
роботи
Бухтіярова Н.В.
Засідання районної
старшокласників.

ради

ОК: Повірка та ремонт
вузлів обліку холодного
водопостачання (ХВП).
Гусак В.І.
Моніторинг обрізки дерев
в ЗДО та ЗЗСО
Лешенок О.О.

Наказ «Про проведення та
організацію
змагань
з
волейболу».
Бухтіярова Н.В.

Аналіз виконання грошових
норм харчування дітей в
ЗДО, НВК за лютий 2019
року.
Тарасюк В.Д.
Здійснення аналітичної та
організаційної
роботи
з
кадрового менеджменту та
забезпечення контролю за
додержанням законодавства
про державну службу, про
працю, дотримання правил
внутрішнього
трудового
розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне оформлення
трудових
відносин
працівників та проходження
державної служби
(підготовка
наказів
про
призначення,
звільнення,
переведення,
присвоєння
рангів, внесення записів до
трудових книжок, ведення
особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення
реалізації
громадянами України права
рівного
доступу
до
державної служби відповідно
до особистих якостей і
досягнень, залучення на
державну службу фахових
працівників
Назаренко Н.І.

Організація зустрічі всіх
районних учнівський рад
міста Києва.
Кравченко Н.О.

Надання методичної
допомоги з кадрових питань
ЗЗСО, ЗДО, ПНЗ
Шевченківського району.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.
ІІ тиждень ( березень)
Участь
у
заходах
з
розподілу молодих фахівців
у ЗНЗ району.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.
Районні
змагання
настільного тенісу
Бухтіярова Н.В.

з

Підготовка статистичного
звіту ДОН з питань охорони
праці
та
безпеки
життєдіяльності
в
навчальних
закладах
Шевченківського району.
Маковська В.М.
Інформування фінансового
управління ШРДА щодо
фактичного
споживання
енергоносіїв.
Некрут Т.В.
Інформація ДОН щодо
стану
розрахунків
по
енергоносіях
Некрут Т.В.

Оперативна
ШРДА

нарада

в

Нарада директорів ЗЗСО та
закладів
позашкільної
освіти всіх форм власності.
Ярова Є.В.
Нарада
заступників
директорів з навчальновиховної роботи.
Муценко І.В.,
Організація та проведення
заходів в рамках реалізації
виховних проектів
Бухтіярова Н.В.
Засідання районної ради
старшокласників.
Робота
над
спільним
проектом
учнівського
самоврядування
“Зроби
крок спільно “
Кравченко Н.О.
Надання переліку наказів з
основної діяльності РУО в

ОК: Повірка та ремонт
вузлів обліку теплової
енергії (ВОТЕ)
Гусак В.І.
Моніторинг
організації
харчування у ЗДО.
Лісник Т.О., Тарасюк
В.Д.
ОК:
Правильність
нарахування батьківської
плати у ЗДО та НВК
району.
Салецька Є.В.,
ОК: Участь в підготовці
літнього табору для дітей
у ДЮСШ - 7 на Труханові
острові
“Пляжний
патруль”
Лешенок О.О.
ОК:
Стан
виконання
ремонтних
робіт
у
закладах освіти.
Гусак В.І.

Наказ
“Про проведення
фестивалю музичної дитячої
творчості дітей дошкільного
віку
“Парад
дитячих
оркестрів”.
Середенко К.М.
Наказ
“Про проведення
районного чемпіонату з
хортингу”
Бухтіярова Н.В.

Проведення
звірки
первинних документів з
постачальниками продуктів
харчування
в
розрізі
договорів. Моніторинг цін
на продукти харчування.
Мазина І.В.
Інформація в ДОН про
дітей, які не відвідують
ЗЗСО без поважних причин.
Реслер А.О.
Фінансова звітність форма
№7м
«Звіт
про
заборгованість бюджетних
установ»
за
лютий
2019року.
Жуган Л.О.
Мамаєва Н.В.
Здійснення аналітичної та
організаційної
роботи
з
кадрового менеджменту та
забезпечення контролю за
додержанням законодавства
про державну службу, про
працю, дотримання правил
внутрішнього
трудового
розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне оформлення
трудових
відносин
працівників та проходження
державної служби
(підготовка
наказів
про
призначення,
звільнення,

Шевченківське
районне
управління юстиції у місті
Києві.
Старостіна Я. В.
Відвідування
закладів
освіти м.Дубаї (ОАЕ)
Ярова Є.В.
Муценко І.В.
Директори
навчальних
закладів Шевченківського
району

переведення,
присвоєння
рангів, внесення записів до
трудових книжок, ведення
особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення
реалізації
громадянами України права
рівного
доступу
до
державної служби відповідно
до особистих якостей і
досягнень, залучення на
державну службу фахових
працівників
Назаренко Н.І.
Надання методичної
допомоги з кадрових питань
ЗЗСО, ЗДО, ПНЗ
Шевченківського району.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.
Звіт
про
претензійнупозовну роботу за діючими
договорами оренди.
Жуган Л.О.
Інформація
в
ДОН
використання вивільнених
приміщень
не
функціонуючих ЗДО.
Лісник Т.О.,
Борисенко Н.В.
ІІІ тиждень (березень)
Подання
звіту
Пенсійного фонду.

до

Оперативна
ШРДА

нарада

в
Контроль за реєстрацією

Близнюк А.М.
Вдовіченко Л.В.
Організаційні заходи щодо
проведення
атестації
педагогічних працівників.
Петрова О.Ю.
Вересокіна О.К.
Податкова декларація
ПДВ.
Жуган Л.О.

з

Участь
у
заходах
з
розподілу молодих фахівців
у ЗНЗ району.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.
Здійснення аналітичної та
організаційної
роботи
з
кадрового менеджменту та
забезпечення контролю за
додержанням законодавства
про державну службу, про
працю, дотримання правил
внутрішнього
трудового
розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне оформлення
трудових
відносин
працівників та проходження
державної служби
(підготовка
наказів
про
призначення,
звільнення,
переведення,
присвоєння
рангів, внесення записів до

Нарада керівників ЗДО
(21.03.2019 за потребою).
Ярова Є.В.
Лісник Т.О.
Нарада
ДЮСШ
СДЮШОР
Бухтіярова Н.В.

та

Організація та проведення
заходів “Рік боротьби з
булінгом
в
освітньому
середовищі”
Бухтіярова Н.В.

договорів
постачальниками.
Кушнерик Ю.М.,
Жуган Л.О.
Мазина І.В.,
Мамаєва Н.В.

з

Моніторинг управлінської
діяльності керівника ЗДО
Лісник Т.О.

Моніторінг управлінської
діяльності
керівника
школи-інтернату №20
Муценко І.В.
Петрова О.Ю.
Реслер А.О.
Назаренко Н.І.
Севостьянова В.В.

трудових книжок,
особових справ)
Назаренко Н.І.

ведення

Забезпечення
реалізації
громадянами України права
рівного
доступу
до
державної служби відповідно
до особистих якостей і
досягнень, залучення на
державну службу фахових
працівників
Назаренко Н.І.
Надання методичної
допомоги з кадрових питань
ЗЗСО, ЗДО, ПНЗ
Шевченківського району.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.
Підвищення
рівня
компетентності державних
службовців, згідно плану графіку
підвищення
кваліфікації на 2019 рік.
Назаренко Н.І.
Організаційні заходи РУО
та ЗЗСО з питань прийому
дітей до 1- класів.
Попова Т.Л.
Звіт про суми нарахованої
заробітної плати та суми
нарахованого
єдиного
внеску
на
загальнообов’язкове

державне страхування до
фіскальних
органів
за
лютий 2019року.
Вдовиченко Л.В.
Проведення
змагань
з
волейболу серед
команд
ЗЗСО.
Бухтіярова Н.В.
Аналіз вакантних посад в
ЗДО, НВК.
Тарасюк В.Д.
ІV тиждень (березень)
Підготовка
звіту
з
виконання
«Програми
соціально – економічного
розвитку району по галузі
«Освіта» за І квартал 2019
року».
Доценко Л.С.

Оперативна
ШРДА

Проведення інвентаризації
готівки,
грошових
документів
та
бланків
суворої
звітності
у
приміщенні каси установи.
Воякіна О.В.,
Гуляєва А.М.
Близнюк А.М..,
Карпова М.С.

Кравченко Н.О.

Надання звіту до ФСС з
ТВП «Заявка-розрахунок до
порядку
фінансування
страхувальників
для
надання
матеріального
забезпечення за рахунок

нарада

в

Засідання районної ради
старшокласників.
Відвідування
Квесткімнати.

Нарада
заступників
директорів з АГЧ, завгоспів
ДНЗ та ЗНЗ:
Маковська В.М.
Засідання Ради директорів
закладів освіти.
Ярова Є.В.,
Новоселецький Г.Ю.

Надання
методичної
допомоги ЗЗСО району
щодо прийому дітей до 1-х
класи.
Попова Т.Л.
ОК:
Оприбуткування
благодійної допомоги в
натуральному виразі та
аналіз надходжень.
Гуляєва А.М.
ОК:
Стан
виконання
ремонтних
робіт
у
закладах освіти.
Гусак В.І.

Наказ“Про
організацію
пунктів тестування під час
ЗНО в 2019 році”.
Петрова О.Ю.
Самойленко О.О.

коштів ФСС з ТВП».
Вдовіченко Л.В.
Звіт
про
здійснення
державних закупівель до
відділу
економіки
Шевченківського району.
Коваленко Л.А.
Статистична звітність
РЦЗ.
Вересокіна О.К.

в

Здійснення аналітичної та
організаційної
роботи
з
кадрового менеджменту та
забезпечення контролю за
додержанням законодавства
про державну службу, про
працю, дотримання правил
внутрішнього
трудового
розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне оформлення
трудових
відносин
працівників та проходження
державної служби
(підготовка
наказів
про
призначення,
звільнення,
переведення,
присвоєння
рангів, внесення записів до
трудових книжок, ведення
особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення
реалізації
громадянами України права

рівного
доступу
до
державної служби відповідно
до особистих якостей і
досягнень, залучення на
державну службу фахових
працівників
Назаренко Н.І.
Надання методичної
допомоги з кадрових питань
ЗЗСО, ЗДО, ПНЗ
Шевченківського району.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.
Круглий стіл заступників
директорів з навчальновиховної роботи
Бухтіярова Н.В.
ІІ КВАРТАЛ 2019 року

Організаційноаналітична діяльність

Підготовка документів
на
виготовлення
дублікатів документів
про освіту випускників
минулих років ЗЗСО
району.
Лагун С.Ю.

Координаційна діяльність

Оперативна нарада в ШРДА
Засідання атестаційної комісії
управління освіти
Ярова Є.В.,
члени комісії
Нарада заступників директорів з
питань виховної роботи.

КВІТЕНЬ
Вивчення окремих
питань діяльності
суб'єктів
господарювання
І тиждень (квітень)
ОК:
Моніторинг
використання
енергоресурсів у ЗДО та
ЗЗСО за І квартал 2019
рік.
Некрут Т.В.,
Приліпко Н.А.
Моніторинг

виконання

Фінансова та
господарська
діяльність

Підготовка адміністративних
рішень

Підготовка проекту наказу «Про
затвердження
державних
атестаційних
комісій
для
проведення ДПА».
Попова Т.Л.
Наказ «Про проведення Тижня
знань
з
основ
безпеки

Аналіз
відвідування
дітьми ЗДО та НВК
району
за березень
2019 року.
Борисенко Н.В.

Бухтіярова Н.В.
Засідання
районної
ради
старшокласників.
Проект “ Чисте подвір’я, чиста
вулиця, чистий район.

Аналіз
виконання
грошових
норм
харчування дітей в
ЗДО, НВК за березень
2019 року.
Тарасюк В.Д.
Звіт з праці за березень
2019 року
Ніконова Т.Л.
Звіт щодо використання
комунальної власності
до
Єдиної
Інформаційної системи
ДКВ м. Києва.
Жуган Л.О.
Гуляєва А.М.
Звіт про претензійнупозовну
роботу
за
діючими
договорами
оренди.
Жуган Л.О.
Підготовка звіту щодо
зміцнення матеріальнотехнічної бази за І
квартал 2019 року у
закладах
освіти
Шевченківського

Кравченко Н.О.
Надання переліку наказів з
основної діяльності РУО в
Шевченківське
районне
управління юстиції у місті
Києві.
Старостіна Я.В.

ГБ 2019 року
квартал
Мамаєва Н.В.

за

I

Моніторинг
прийому
учнів до 1-х класів ЗЗСО
району.
Попова Т.Л.,
Реслер А.О.
Моніторінг
управлінської діяльності
керівника ЗЗСО №70 та
101
Муценко І.В.
Попова Т.Л.
Петрова О.Ю.
Гусак В.І.
Севостьянова В.В.

життєдіяльності в
закладах району»
Маковська В.М.

навчальних

Наказ “Про роботу комісії по
попередньому комплектуванню
педкадрів на 2018-2019 н. р.”
Назаренко Н.І.
Наказ
"Про
проведення
районного
етапу
дитячоюнацької, військово-патріотичної
гри "Сокіл" ("Джура")
Бухтіярова Н.В.

району.
Гуляєва А.М
Звітно-виборча
конференція
старшокласників
«Шарм»
Ярова Є.В.,
Кравченко Н.О.

ради

Коригування
бази
даних замовлення на
виготовлення
документів про освіту
Лагун С.Ю.
Інформація в
ДОН
щодо
плинності
педагогічних кадрів за І
квартал 2019 року.
Вересокіна О.К.
Здійснення аналітичної
та організаційної роботи
з
кадрового
менеджменту
та
забезпечення контролю
за
додержанням
законодавства
про
державну службу, про
працю,
дотримання
правил
внутрішнього
трудового розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне

оформлення
трудових
відносин працівників та
проходження державної
служби
(підготовка наказів про
призначення, звільнення,
переведення, присвоєння
рангів, внесення записів
до трудових книжок,
ведення особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення реалізації
громадянами
України
права рівного доступу до
державної
служби
відповідно до особистих
якостей і досягнень,
залучення на державну
службу
фахових
працівників
Назаренко Н.І.
Надання методичної
допомоги з кадрових
питань ЗЗСО, ЗДО, ПНЗ
Шевченківського
району.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.
Звіт про контрольноревізійну
роботу
підрозділів
внутрішнього
фінансового контролю
за січень-березень 2019
року.

Кушнерик Ю.М.
ІІ тиждень (квітень)
Звіт
«Про
хід Оперативна нарада в ШРДА
виконання
Програми
соціально-економічного Засідання
районної
ради
розвитку м. Києва» за I старшокласників.
квартал 2019 року».
Зустріч з службою зайнятості.
Доценко Л.С.
Круглий стіл “ Мій вибір”
Тестування “ як зробити вибір”
Звіт про результати Кравченко Н.О.
виконання
"Плану
заходів з реалізації Формування
районного
Стратегії
розвитку замовлення на виготовлення
міста Києва до 2025 документів про освіту.
року" за I квартал 2019 Муценко І.В.,
року.
Лагун С.Ю.
Доценко Л.С.
Нарада заступників директорів з
навчально –виховної роботи.
Інформування
Муценко І.В.
фінансового управління Попова Т.Л.
ШРДА щодо стану
розрахунків
по Організація
та
проведення
енергоносіях.
заходів “Рік боротьби з булінгом
Некрут Т.В.
в освітньому середовищі”
Бухтіярова Н.В.
Подання фінансової та
бюджетної звітності за
перший квартал 2018
року
до
УДКСУ
Шевченківського
району, ШРДА.
Кушнерик Ю.М.
Жуган Л.О.
Мамаєва Н.В.,
Воякіна О.В.

Моніторинг
стану
організації харчування у
закладах
загальної
середньої освіти.
Муценко І.В.
Моніторинг
стану
організації харчування у
ЗДО
Лісник Т.О.,
Тарасюк В.Д.
ОК: Стан виконання
ремонтних
робіт
у
закладах освіти.
Гусак В.І.

Наказ «Про підсумки атестації
педагогічних та керівних кадрів в
2019 році».
Петрова О.Ю.,
Вересокіна О.К.

Проведення
звірки
первинних документів з
постачальниками
продуктів харчування в
розрізі
договорів.
Моніторинг
цін
на
продукти харчування.
Мазина І.В.
Інформація в ДОН про
дітей, які не відвідують
ЗЗСО без поважних
причин.
Реслер А.О.
Організація
та
проведення районного
етапу дитячо-юнацької,
військово-патріотичної
гри "Сокіл" ("Джура").
Бухтіярова Н.В.
Здійснення аналітичної
та організаційної роботи
з
кадрового
менеджменту
та
забезпечення контролю
за
додержанням
законодавства
про
державну службу, про
працю,
дотримання
правил
внутрішнього
трудового розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне
оформлення
трудових
відносин працівників та

проходження державної
служби
(підготовка наказів про
призначення, звільнення,
переведення, присвоєння
рангів, внесення записів
до трудових книжок,
ведення особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення реалізації
громадянами
України
права рівного доступу до
державної
служби
відповідно до особистих
якостей і досягнень,
залучення на державну
службу
фахових
працівників
Назаренко Н.І.
Надання методичної
допомоги з кадрових
питань ЗЗСО, ЗДО, ПНЗ
Шевченківського
району.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.
ІІІ тиждень (квітень)
Звіт про виконання
натуральних
норм
харчування за березень
та І квартал 2019 року.
Тарасюк В.Д.
Інформація до ДОН
щодо споживання та

Оперативна нарада в ШРДА
Засідання
районної
ради
старшокласників.
Обговорення та оприлюднення
результатів тестування .
Кравченко Н.О.

Моніторинг
управлінської діяльності
керівника ЗДО
Лісник Т.О.
Моніторинг
прийому
учнів до 1-х класів ЗЗСО

Наказ
«Про
проведення
районного спортивного свята
«Перші кроки» серед вихованців
старшого дошкільного віку».
Стрикун О.М.

розрахунків
енергоносіях.
Некрут Т.В.

по

Звіт
по
коштам
загальнообов'язкового
державного
соц.
страхування з ТВП та
витрат
замовленими
похованням» - форма
Ф-4 ФСС з ТВП.
Вдовиченко Л.В.
Податкова декларація з
ПДВ.
Жуган Л.О.
Здійснення аналітичної
та організаційної роботи
з
кадрового
менеджменту
та
забезпечення контролю
за
додержанням
законодавства
про
державну службу, про
працю,
дотримання
правил
внутрішнього
трудового розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне
оформлення
трудових
відносин працівників та
проходження державної
служби
(підготовка наказів про
призначення, звільнення,
переведення, присвоєння

Нарада керівників ЗДО, НВК.
(18.04.2019 за потреби).
Лісник Т.О.

району.
Попова Т.Л.,
Реслер А.О.

Тиждень
РНМЦ
Петрова
РНМЦ

Аналіз
причин
виникнення
аварійних
ситуацій
при
проходженні
опалювального сезону
2018/2019
Гусак В.І.

проектів

методистів

О.Ю.,

методисти

рангів, внесення записів
до трудових книжок,
ведення особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення реалізації
громадянами
України
права рівного доступу до
державної
служби
відповідно до особистих
якостей і досягнень,
залучення на державну
службу
фахових
працівників
Назаренко Н.І.
Надання методичної
допомоги з кадрових
питань ЗЗСО, ЗДО, ПНЗ
Шевченківського
району.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.
Підвищення
рівня
компетентності
державних службовців,
згідно плану -графіку
підвищення
кваліфікації на 2019 рік.
Назаренко Н.І.
Звіт
про
суми
нарахованої заробітної
плати
та
суми
нарахованого єдиного
внеску
на
загальнообов’язкове

державне страхування
до фіскальних органів
за березень 2018 року.
Вдовиченко Л.В.
Комплектування
педагогічних
кадрів
ЗНЗ, НВК, ЗДО на 2018
– 2019 н.р.
Ярова Є.В.,
члени комісії
Інформація до ДОН
Аналіз
виконання
натуральних
норм
харчування в закладах
освіти.
Мазина І.В.
Звіт
до
Головного
управління комунальної
власності м. Києва
щодо
надходження
орендної плати.
Жуган Л.О.
Наказ
“Про
встановлення
лімітів
споживання
енергоносіїв на 2019 рік
в
бюджетних
установах”
Некрут Т.В.

Оперативна нарада в ШРДА
Засідання
районної
ради
старшокласників.
Відвідування
семінару
“
Лідерство в дії”.
Кравченко Н.О.

Здійснення аналітичної Нарада заступників директорів з
та організаційної роботи АГЧ та завгоспів.
з
кадрового Маковська В.М.

ІV тиждень (квітень)
Погодження документів
на звільнення учнів 9-х
та 11-х класів ЗЗСО
району від ДПА
Попова Т.Л.
ОК:
Оприбуткування
благодійної допомоги в
натуральному виразі та
аналіз надходжень.

Наказ
«Про
державних
комісій».
Попова Т.Л.

затвердження
атестаційних

Наказ «Про підсумки проведення
районного фестивалю музичної
дитячої творчості серед дітей
дошкільного
віку
«Парад
дитячих оркестрів".
Середенко К.М.

менеджменту
та
забезпечення контролю
за
додержанням
законодавства
про
державну службу, про
працю,
дотримання
правил
внутрішнього
трудового розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне
оформлення
трудових
відносин працівників та
проходження державної
служби
(підготовка наказів про
призначення, звільнення,
переведення, присвоєння
рангів, внесення записів
до трудових книжок,
ведення особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення реалізації
громадянами
України
права рівного доступу до
державної
служби
відповідно до особистих
якостей і досягнень,
залучення на державну
службу
фахових
працівників
Назаренко Н.І.
Надання методичної
допомоги з кадрових
питань ЗЗСО, ЗДО, ПНЗ
Шевченківського

Гуляєва А.М.
Проведення
наради
з
заступниками
директорів
навчальних закладів з питання
проведення обліку дітей і учнів
у Шевченківському районі.
Реслер А.О.,
Попова Т.Л.

ОК: Стан виконання
ремонтних
робіт
у
закладах освіти.
Гусак В.І.

району.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.
ТРАВЕНЬ

Організаційноаналітична діяльність

Координаційна діяльність

Вивчення окремих
питань діяльності
суб'єктів
господарювання

Фінансова та
господарська діяльність

Підготовка
адміністративних рішень

І тиждень (травень)
Комплектування керівних
кадрів установ та закладів
освіти Шевченківського
району в ДОН
Ярова Є.В.,
Назаренко Н.І.

Оперативна
ШРДА

Звіт з праці за квітень
2019 року.
Ніконова Т.Л.

Засідання районної ради
старшокласників. Зустріч,
обговорення ідей щодо
візитівки
Шевченківської
ради старшокласників
Кравченко Н.О.

Аналіз
відвідування
дітьми ЗДО та НВК за
квітень 2019 року.
Борисенко Н.В.
Підготовка
графіку
звітування
керівників
перед
педагогічним
колективом
та
громадськістю ЗДО та
НВК.
Лісник Т.О.
Аналіз

виконання

нарада

в

Нарада
заступників
директорів виховної роботи.
Бухтіярова Н.В.

Надання переліку наказів з
основної діяльності РУО в
Шевченківське
районне
управління юстиції у місті
Києві.
Старостіна Я.В.
Нарада
секретарів
«Впорядкування
оптимізація
документообігу».

ЗНЗ
і

Моніторинг відповідності
робочих навчальних планів
ЗЗСО Типовим навчальним
планам.
Надання
методичної
допомоги
ЗЗСО щодо складання
робочих
навчальних
планів.
Попова Т.Л.
Вивчення стану організації
гурткової роботи у ЗДО.
Середенко К.М.,
Стрикун О.М.
ОК: Підготовка до участі в
Громадському
бюджеті
міста “Екологія” щодо
сортування
сміття
в
закладах освіти
Лешенок О.О.

Наказ
«Про
проведення
«Тижня безпеки дитини» у
закладах дошкільної освіти
Шевченківського
району
міста Києва».
Маковська В.М.

грошових
норм
харчування дітей в ЗДО,
НВК
за квітень 2019
року.
Тарасюк В.Д.
Проведення підсумкових
засідань РМО.
Петрова О.Ю.
Звіт про претензійнупозовну
роботу
за
діючими
договорами
оренди.
Жуган Л.О.
Проведення
районних
заходів до 74 річниці
Перемоги
у
Другій
світовій війні.
Бухтіярова Н.В.
Інформація в ДОН про
претендентів
на
нагородження
Золотою медаллю «За
високі
досягнення
у
навчанні» та Срібною
медаллю «За досягнення у
навчанні».
Лагун С.Ю.
Здійснення аналітичної
організаційної роботи
кадрового менеджменту
забезпечення контролю

та
з
та
за

Назаренко Н.І.,
Вересокіна О.К.

додержанням
законодавства
про
державну службу, про
працю, дотримання правил
внутрішнього
трудового
розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне
оформлення
трудових
відносин працівників та
проходження
державної
служби
(підготовка наказів про
призначення, звільнення,
переведення, присвоєння
рангів, внесення записів до
трудових книжок, ведення
особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення
реалізації
громадянами
України
права рівного доступу до
державної
служби
відповідно до особистих
якостей
і
досягнень,
залучення на державну
службу
фахових
працівників
Назаренко Н.І.
Надання методичної
допомоги з кадрових
питань ЗЗСО, ЗДО, ПНЗ
Шевченківського району.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.

ІІ тиждень (травень)
Організаційні
заходи
щодо
проведення
ДПА/ЗНО.
Попова Т.Л.
Інформування
до
фінансового управління
ШРДА щодо фактичного
споживання енергоносіїв.
Некрут Т.В.
Інформація до ДОН щодо
стану розрахунків по
енергоносіях.
Некрут Т.В.

Оперативна
ШРДА

нарада

в

Нарада директорів ЗЗСО та
позашкільних навчальних
закладів
всіх
форм
власності.
Ярова Є.В.,
Муценко І.В.
Податковий розрахунок на
користь платників податку і
сум утриманого з них
податку - форма №1-ДФ.
Гуляєва А.М.

Проведення
звірки
первинних документів з
постачальниками
продуктів харчування в
розрізі
договорів.
Моніторинг
цін
на
продукти харчування.
Мазина І.В.

Нарада
заступників
директорів з навчальновиховної роботи
Муценко І.В.,
Петрова О. Ю.

Місячна
фінансова
звітність форма №7м
«Звіт про заборгованість
бюджетних установ».
Жуган Л.О.
Мамаєва Н.В.

Кравченко Н.О.

Здійснення аналітичної
організаційної роботи
кадрового менеджменту
забезпечення контролю

та
з
та
за

Засідання районної
старшокласників.

ради

Організація та проведення
заходів “Рік боротьби з
булінгом
в
освітньому
середовищі”
Бухтіярова Н.В.

Моніторинг
організації
харчування у ЗДО.
Лісник Т.О.,
Тарасюк В.Д.
Моніторинг прийому учнів
до 1-х класів ЗЗСО
району.
Попова Т.Л.,
Реслер А.О.

Наказ
«Про
організацію
роботи таборів відпочинку з
денним перебуванням дітей
на базі навчальних закладів
Шевченківського
району
влітку 2019 року».
Бухтіярова Н.В.

Моніторинг
проведення
ДПА в ЗЗСО району.
Муценко І.В.,
Попова Т.Л.

Наказ
«Про
підсумки
проведення районного етапу
міського конкурсу серед
учнів ЗНЗ району «Київський
вальс - 2019».
Бухтіярова Н.В.

Виставка за підсумками
освітнього
проекту
“Скринька
паперових
фантазій”
Середенко К.М.,
Стрикун О.М.

Наказ «Про підготовку ЗДО
та НВК району до літнього
оздоровлення»
Лісник Т.О.

ОК:
Стан
виконання
ремонтних
робіт
у
закладах освіти.
Гусак В.І.

додержанням
законодавства
про
державну службу, про
працю, дотримання правил
внутрішнього
трудового
розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне
оформлення
трудових
відносин працівників та
проходження
державної
служби
(підготовка наказів про
призначення, звільнення,
переведення, присвоєння
рангів, внесення записів до
трудових книжок, ведення
особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення
реалізації
громадянами
України
права рівного доступу до
державної
служби
відповідно до особистих
якостей
і
досягнень,
залучення на державну
службу
фахових
працівників
Назаренко Н.І.
Надання методичної
допомоги з кадрових
питань ЗЗСО, ЗДО, ПНЗ
Шевченківського району.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.

Звіт
до
Головного
управління комунальної
власності про орендовану
площу в розрізі установ.
Жуган Л.О.
Звіт за квітень 2019 року
до фіскальних органів
про суми нарахованої
заробітної плати та суми
нарахованого
єдиного
внеску
на
загальнообов’язкове
державне
страхування
Вдовиченко Л.В.
Статистична звітність в
РЦЗ.
Вересокіна О.К.
Здійснення аналітичної та
організаційної роботи з
кадрового менеджменту та
забезпечення контролю за
додержанням
законодавства
про
державну службу, про
працю, дотримання правил
внутрішнього
трудового
розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне
оформлення

Оперативна
ШРДА

нарада

в

Нарада директорів
ЗДО,
НВК району. (16.05.19 за
потребою)
Ярова Є.В.,
Лісник Т.О.
Проведення
відбіркового
туру спортивних змагань
серед
дітей
старшого
дошкільного віку “Перші
кроки”
Стрикун О.М.
Коригування бази даних
замовлення на виготовлення
документів про освіту для
випускників 9-х класів.
Лагун С.Ю.
Підтвердження районного
замовлення на виготовлення
документів про освіту для
випускників 11-х класів
Лагун С.Ю.
Засідання районної ради
старшокласників.
Оформлення та розробка
сайту “ ШАРМ”
Кравченко Н.О.

Організація та проведення
трудових заходів в рамках реалізації

ІІІ тиждень (травень)
ОК: Стан інвентаризації
матеріальних цінностей у
НВК «Кияночка».
Гуляєва А.М.
Моніторинг управлінської
діяльності керівника ЗДО
Лісник Т.О.

Наказ «Про посилення роботи
щодо забезпечення безпеки
життєдіяльності дітей у літній
період».
Маковська В.М.
Наказ
«Про
організацію
об’їзду-огляду
готовності
навчальних закладів району
до
нового
2018-2019
навчального року».
Маковська В.М
Наказ
«Про
посилення
контролю за дотриманням
правил з охорони праці під
час проведення ремонтних
робіт у навчальних закладах
Шевченківського району м.
Києва».
Маковська В.М
Підготовка
проекту
розпорядження
«Про
підготовку
навчальних
закладів
Шевченківського
району до нового 2019-2020»
н.р.
Доценко Л.С.

відносин працівників та виховних проектів.
проходження
державної Бухтіярова Н.В.
служби
(підготовка наказів про
призначення, звільнення,
переведення, присвоєння
рангів, внесення записів до
трудових книжок, ведення
особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення
реалізації
громадянами
України
права рівного доступу до
державної
служби
відповідно до особистих
якостей
і
досягнень,
залучення на державну
службу
фахових
працівників
Назаренко Н.І.
Надання методичної
допомоги з кадрових
питань ЗЗСО, ЗДО, ПНЗ
Шевченківського району.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.
Підвищення
рівня
компетентності
державних
службовців,
згідно плану -графіку
підвищення кваліфікації
на 2019 рік.
Назаренко Н.І.
Школа медичної сестри

ЗДО.
Тема
"Роль
загартування дітей у ЗДО.
Види
загартувань”.
Виступ лікаря-фтизіатра
Тарасюк В.Д.
Формування потреби для
спеціальних класів та
класів з інклюзивною
формою навчання
Муценко І.В.
Реслер А.О.
Участь у заходах до Дня
столиці та Дня Києва.
Бухтіярова Н.В.
Організація та участь у
заходах до Дня захисту
дітей.
Бухтіярова Н.В.
Звіт
про
підсумки
науково-методичної
роботи з педагогічними
кадрами в поточному
навчальному
році.
Інформаційний бюлетень.
Петрова О.Ю.
Надання звіту до ФСС з
ТВП «Заявка-розрахунок
до порядку фінансування
страхувальників
для
надання
матеріального
забезпечення за рахунок

Оперативна
ШРДА

нарада

в

Нарада
заступників
директорів з АГЧ, завгоспів
в ЗНЗ та ЗДО.
Маковська В.М
Нарада керівників таборів з
денним перебування дітей
на базі ЗЗСО району на
тему: «Контроль за станом
роботи з охорони праці під
час роботи таборів. Ведення
документації з ОП та БЖ».
Маковська В.М.
Видача
ЗНЗ
району
документів
про
освіту
випускникам 11-х класів,
похвальних грамот, Золотих
та Срібних медалей.
Лагун С.Ю.

IV тиждень (травень)
ОК:
Оприбуткування
благодійної допомоги в
натуральному виразі та
аналіз надходжень.
Гуляєва А.М.
ОК:
Стан
виконання
ремонтних
робіт
у
закладах освіти.
Гусак В.І.
ОК: Стан інвентаризації
матеріальних цінностей у
ліцеї «Універсум».
Гуляєва А.М.,
Моніторинг прийому учнів
до 1-х класів ЗЗСО
району.
Попова Т.Л.,
Реслер А.О.
Моніторинг
дотримання
порядку звільнення учнів

Наказ «Про нагородження
педагогічних працівників за
результатами
атестації
відзнаками
управління
освіти».
Вересокіна О.К.
Моніторинг мережі класів та
учнів на 2018-2019 н.р. та
узагальнення пропозицій для
створення
попередньої
мережі на 2019-2020 н.р.
Попова Т.Л.
Наказ «Про нагородження за
особливих умов
Золотою
або
Срібною
медалями випускників
ЗЗСО Шевченківського району
міста Києва
у
2018/2019
навчальному
році».
Лагун С.Ю.

коштів ФСС з ТВП».
Вдовиченко Л.В.
Статистична звітність в
РЦЗ.
Вересокіна О.К.
Здійснення аналітичної та
організаційної роботи з
кадрового менеджменту та
забезпечення контролю за
додержанням
законодавства
про
державну службу, про
працю, дотримання правил
внутрішнього
трудового
розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне
оформлення
трудових
відносин працівників та
проходження
державної
служби
(підготовка наказів про
призначення, звільнення,
переведення, присвоєння
рангів, внесення записів до
трудових книжок, ведення
особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення
реалізації
громадянами
України
права рівного доступу до
державної
служби
відповідно до особистих

від ДПА у ЗЗСО району та
проведенням ДПА.
Муценко І.В.,
Попова Т. Л.

якостей
і
досягнень,
залучення на державну
службу
фахових
працівників
Назаренко Н.І.
Надання методичної
допомоги з кадрових
питань ЗЗСО, ЗДО, ПНЗ
Шевченківського району.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.
Основне ЗНО-2019. ПТ
ЗЗСО №№1, 24 25, 27, 28,
41, 61, 70, 101, 102, 135,
153, 163, 175, 199,
Технічний ліцей.
Самойленко О.О.
ЧЕРВЕНЬ
Організаційноаналітична діяльність
Аналіз
корекційної
роботи з дітьми в
спеціальних
(групах)
ЗДО та НВК.
Тарасюк В.Д.
Аналіз
відвідування
дітьми ЗДО та НВК
району за травень 2019
року.
Борисенко Н.В.

Координаційна діяльність

Оперативна
ШРДА

нарада

в

Засідання бюджетної комісії
в ШРДА.
Ярова Є.В.,
Кушнерик Ю.М.
Спортивне
свято
для
дошкільнят до Дня захисту
дітей «Перші кроки»

Вивчення окремих питань
діяльності суб'єктів
господарювання
І тиждень (червень)
Моніторинг проведення в
ЗЗСО району ДПА учнів 9-х
класів.
Муценко І.В.,
Попова Т.Л.
ОК: Контроль за роботою
таборів
з
денним
перебуванням дітей на базі
навчальних закладів району.
Бухтіярова Н.В.

Фінансова та
господарська діяльність

Підготовка
адміністративних рішень

Наказ
«Про
надання
відпусток
працівникам
структурних
підрозділів
РУО, керівникам установ та
закладів освіти району».
Назаренко Н.І.,
Вересокіна О.К.
Наказ
«Про
підсумки
Спартакіади
школярів
Шевченківського району м.

Аналіз
виконання
грошових
норм
харчування дітей в
ЗДО, НВК за травень
2019 року.
Тарасюк В.Д.

Середенко К.М.
Стрикун О.М.
Виплата
матеріальної
допомоги на оздоровлення.
Кушнерик Ю.М.,
Близнюк А.М..

Узагальнення
інформації про роботу
ЗДО, НВК у літній
період 2019 року
(для ДОН).
Лісник Т.О.,
Тарасюк В.Д.

Надання переліку наказів з
основної діяльності РУО в
Шевченківське
районне
управління юстиції у місті
Києві.
Старостина Я.В.

Відкриття
таборів
відпочинку з денним
перебуванням дітей на
базі ЗЗСО району.
Бухтіярова Н.В.

Координація
роботи
навчальних закладів у літніх
мовних таборах.
Бухтіярова Н.В.
Рубанчук О.Є.

Звіт про претензійнупозовну
роботу
за
діючими
договорами
оренди.
Жуган Л.О.

Проведення інструктажів для
залучених працівників під
час складання ЗНО.
Самойленко О.О.

Звіт з праці за травень
2019 року.
Ніконова Т.Л.
Інформація в ДОН про
якісний
склад
педагогічних
працівників ЗНЗ.
Вересокіна О.К.

Києва».
Бухтіярова Н.В.

Здійснення аналітичної
та організаційної роботи
з
кадрового
менеджменту
та
забезпечення контролю
за
додержанням
законодавства
про
державну службу, про
працю,
дотримання
правил
внутрішнього
трудового розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне
оформлення
трудових
відносин працівників та
проходження державної
служби
(підготовка наказів про
призначення, звільнення,
переведення, присвоєння
рангів, внесення записів
до трудових книжок,
ведення особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення реалізації
громадянами
України
права рівного доступу до
державної
служби
відповідно до особистих
якостей і досягнень,
залучення на державну
службу
фахових
працівників
Назаренко Н.І.
Формування потреби на

шкільну документацію.
Лагун С.Ю.,
Тарасюк В.Д.
Аналіз вакансій в ЗДО,
НВК.
Тарасюк В.Д.
Узагальнення
інформації про роботу
ЗДО та НВК в літній
період в ДОН.
Лісник Т.О.
Тарасюк В.Д.
Інформація в ДОН про
дітей, які не відвідують
ЗЗСО без поважних
причин.
Реслер А.О.
Інформування
фінансового управління
ШРДА
щодо
фактичного споживання
енергоносіїв.
Некрут Т.В.
Інформація до ДОН про
стан розрахунків по
енергоносіях.
Некрут Т.В.
Проведення
звірки
первинних документів з
постачальниками
продуктів харчування в

Оперативна
ШРДА

нарада

в

Нарада директорів ЗЗСО та
позашкільних
навчальних
закладів всіх форм власності.
Ярова Є.В.,
Муценко І.В.,
Петрова О.Ю.
Нарада
заступників
директорів з навчально –
виховної роботи.
Муценко І.В.,
Петрова О. Ю.
Видача
документів
освіту
випускникам
класів ЗЗСО району.
Лагун С.Ю.

про
9-х

П тиждень (червень)
ОК: Перевірка закладів
освіти щодо підготовки до
нового навчального року
Маковська В.М.
Моніторинг
стану
організації
літнього
оздоровлення в ЗДО та НВК
району.
Лісник Т.О.,
Тарасюк В.Д.,
Борисенко Н.В.,
Середенко К.М.,
Стрикун О.М.
Моніторинг руху учнів
(вибуття,
відрахування,
зарахування). Внесення змін
до АС «Школа».
Реслер А.О.
Попова Т.Л.
Надання
методичної
допомоги
ЗЗСО
щодо
створення освітніх програм
та робочих навчальних
планів на 2019/2020 н.р.
Петрова О.Ю.,

Наказ
«Про
підсумки
проведення
спортивного
свята для дошкільнят «Перші
кроки».
Середенко К.М.
Наказ
“Про
проведення
районного
чемпіонату
Дитяча атлетика”
Бухтіярова Н.В.

розрізі
договорів.
Моніторинг
цін
на
продукти харчування.
Мазина І.В.
Фінансова
звітність
форма №7м «Звіт про
заборгованість
бюджетних установ» за
травень 2019 року.
Жуган Л.О.
Мамаєва Н.В.
Здійснення аналітичної
та організаційної роботи
з
кадрового
менеджменту
та
забезпечення контролю
за
додержанням
законодавства
про
державну службу, про
працю,
дотримання
правил
внутрішнього
трудового розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне
оформлення
трудових
відносин працівників та
проходження державної
служби
(підготовка наказів про
призначення, звільнення,
переведення, присвоєння
рангів, внесення записів
до трудових книжок,
ведення особових справ)
Назаренко Н.І.

Попова Т.Л.
ОК:
Стан
виконання
ремонтних робіт у закладах
освіти.
Гусак В.І.

Забезпечення реалізації
громадянами
України
права рівного доступу до
державної
служби
відповідно до особистих
якостей і досягнень,
залучення на державну
службу
фахових
працівників
Назаренко Н.І.
Звірка учнів ЗЗСО
району в Реєстрі дітей
шкільного віку.
Попова Т.Л.,
Лісник Т.О.,
Реслер А.О.
Підготовка
статистичного звіту
ДОН з питань охорони
праці та безпеки
життєдіяльності у
закладах освіти
Шевченківського
району.
Маковська В.М.
Звіт за травень 2019
року до фіскальних
органів про суми
нарахованої заробітної
плати та суми
нарахованого єдиного
внеску на
загальнообов’язкове
державне страхування.

Оперативна нарада в
ШРДА
Нарада керівників ЗДО
(20.06.19 за потребою).
Ярова Є.В.,
Лісник Т.О.
Легкоатлетичні змагання
“Дитяча атлетика”
Бухтіярова Н.В.
Шкарніков С.М.

ІІІ тиждень (червень)
ОК: Стан виконання
ремонтних робіт у закладах
освіти.
Гусак В.І.
Моніторинг
комплектування груп
(система електронного
запису дітей), відвідування
дітей в ЗДО та НВК.
Борисенко Н.В.

Наказ «Про призначення
відповідальних за безпечну
експлуатацію теплового
господарства».
Гусак В.І.

Вдовиченко Л.В.
Інформація за
підсумками звітування
керівників ЗДО, НВК
(для ДОН).
Лісник Т.О.
Здійснення аналітичної
та організаційної роботи
з
кадрового
менеджменту
та
забезпечення контролю
за
додержанням
законодавства
про
державну службу, про
працю,
дотримання
правил
внутрішнього
трудового розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне
оформлення
трудових
відносин працівників та
проходження державної
служби
(підготовка наказів про
призначення, звільнення,
переведення, присвоєння
рангів, внесення записів
до трудових книжок,
ведення особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення реалізації
громадянами
України
права рівного доступу до
державної
служби

відповідно до особистих
якостей і досягнень,
залучення на державну
службу
фахових
працівників
Назаренко Н.І.
Підвищення
рівня
компетентності
державних службовців,
згідно плану -графіку
підвищення
кваліфікації на 2019 рік.
Назаренко Н.І.
ІV тиждень (червень)
Узагальнення
інформації про видані
документи про освіту
Лагун С.Ю.
Заходи до Дня
Конституції України.
Бухтіярова Н.В.
Квартальний звіт про
здійснення державних
закупівель до відділу
економіки
Шевченківського
району.
Коваленко Л.А.
Статистична звітність в
РЦЗ.
Вересокіна О.К.
Здійснення аналітичної
та організаційної роботи

ОК: Оприбуткування
благодійної допомоги в
натуральному виразі та
аналіз надходжень.
Гуляєва А.М.
ОК:
Стан
виконання
ремонтних робіт у закладах
освіти.
Гусак В.І.

з
кадрового
менеджменту
та
забезпечення контролю
за
додержанням
законодавства
про
державну службу, про
працю,
дотримання
правил
внутрішнього
трудового розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне
оформлення
трудових
відносин працівників та
проходження державної
служби
(підготовка наказів про
призначення, звільнення,
переведення, присвоєння
рангів, внесення записів
до трудових книжок,
ведення особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення реалізації
громадянами
України
права рівного доступу до
державної
служби
відповідно до особистих
якостей і досягнень,
залучення на державну
службу
фахових
працівників
Назаренко Н.І.
Інформація в ДОН
щодо плинності
педагогічних кадрів за

ІІ квартал 2018 року.
Вересокіна О.К.
Проведення
інвентаризації готівки,
грошових документів та
бланків суворої
звітності у приміщенні
каси установи.
Воякіна О.В.,
Гуляєва А.М,
Близнюк А.М.
Карпова М.С.
ІІІ квартал 2019 року
ЛИПЕНЬ
Організаційноаналітична діяльність

Координаційна
діяльність

Аналіз
відвідування
дітьми ЗДО та НВК
району за червень 2019
року.
Борисенко Н.В.

Оперативна нарада в
ШРДА

Аналіз
виконання
грошових
норм
харчування дітей в ЗДО,
НВК за червень 2019 року.
Тарасюк В.Д.
Узагальнення інформації в
ДОН про роботу ЗДО та
НВК в літній період.
Лісник Т.О.,

Надання переліку наказів
з основної діяльності
РУО в Шевченківське
районне
управління
юстиції у місті Києві.
Старостина Я.В.

Вивчення окремих питань
діяльності суб'єктів
господарювання
І тиждень (липень)
ОК:
Стан
виконання
ремонтних робіт у закладах
освіти за бюджетні кошти.
Гусак В.І.
Моніторинг
стану
організації
літнього
оздоровлення в ЗДО та НВК
району.
Лісник Т.О.,
Тарасюк В.Д.,
Борисенко Н.В.,
Середенко К.М.,
Стрикун О.М.
Моніторинг

стану

Фінансова та
господарська діяльність

Підготовка
адміністративних рішень

Тарасюк В.Д.
Звіт з праці за червень
2019 року
Ніконова Т.Л.
Звіт щодо використання
комунальної власності до
Єдиної
Інформаційної
системи ДКВ м. Києва.
Жуган Л.О.
Гуляєва А.М
Звіт про претензійнупозовну
роботу
за
діючими
договорами
оренди.
Жуган Л.О.
Звіт
про
контрольноревізійну
роботу
підрозділів внутрішнього
фінансового контролю за
січень-червень 2019 року.
Кушнерик Ю.М.
Аналіз звернень громадян
у
формі
аналітичної
довідки за І-півріччя 2019
року.
Постолатій Л.І.
Старостина Я.В.
Здійснення аналітичної та
організаційної роботи з
кадрового менеджменту та
забезпечення контролю за
додержанням законодавства

виконання ГБ 2019 року за
II квартал
Мамаєва Н.В.

про державну службу, про
працю, дотримання правил
внутрішнього
трудового
розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне оформлення
трудових
відносин
працівників
та
проходження
державної
служби
(підготовка наказів про
призначення,
звільнення,
переведення,
присвоєння
рангів, внесення записів до
трудових книжок, ведення
особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення
реалізації
громадянами України права
рівного
доступу
до
державної
служби
відповідно до особистих
якостей
і
досягнень,
залучення на державну
службу
фахових
працівників
Назаренко Н.І.
ІІ тиждень (липень)
Аналіз
виконання
натуральних
норм
харчування за ІІ квартал та
I півріччя 2019 року.
Тарасюк В.Д.
Узагальнення

інформації

Моніторинг
стану
організації
літнього
оздоровлення
в
ЗДО
району.
Лісник Т.О.,
Тарасюк В.Д.,
Борисенко Н.В.,

про роботу ЗДО та НВК в
літній період в ДОН
Тарасюк В.Д.
Складання та подання
фінансової та бюджетної
звітності
за
другий
квартал 2019 року до
уповноважених органів.
Кушнерик Ю.М.,
Жуган Л.О.
Інформація
до
фінансового
управління
ШРДА щодо фактичного
споживання енергоносіїв.
Некрут Т.В.
Звіт «Про хід виконання
Програми
соціальноекономічного розвитку м.
Києва» за II квартал 2019
року».
Доценко Л.С.
Звіт
про
результати
виконання "Плану заходів
з
реалізації
Стратегії
розвитку міста Києа до
2025 року" за ІI квартал
2019 року.
Доценко Л.С.
Інформація до ДОН щодо
стану
розрахунків
по
енергоносіях.
Некрут Т.В.

Середенко К.М.,
Стрикун О.М.

Проведення
звірки
первинних документів з
постачальниками
продуктів харчування в
розрізі
договорів.
Моніторинг
цін
на
продукти
харчування.
Аналіз
виконання
договорів.
Мазина І.В.
Здійснення аналітичної та
організаційної роботи з
кадрового менеджменту та
забезпечення контролю за
додержанням законодавства
про державну службу, про
працю, дотримання правил
внутрішнього
трудового
розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне оформлення
трудових
відносин
працівників
та
проходження
державної
служби
(підготовка наказів про
призначення,
звільнення,
переведення,
присвоєння
рангів, внесення записів до
трудових книжок, ведення
особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення
реалізації
громадянами України права

рівного
доступу
до
державної
служби
відповідно до особистих
якостей
і
досягнень,
залучення на державну
службу
фахових
працівників
Назаренко Н.І.
Складання плану роботи
РНМЦ
на
наступний
навчальний рік.
Петрова О.Ю.
ІІІ тиждень (липень)
Узагальнення інформації
про роботу ЗДО та НВК в
літній період в ДОН
Лісник Т.О.,
Тарасюк В.Д.
Інформація до ДОН про
виконання
норм
харчування у закладах
освіти.
Мазина І.В.
Звіт про суми нарахованої
заробітної плати та суми
нарахованого
єдиного
внеску
на
загальнообов’язкове
державне страхування до
фіскальних органів за
червень 2019року.
Вдовиченко Л.В.
Здійснення аналітичної та
організаційної роботи з

Оперативна нарада в
ШРДА
Нарада керівників ЗДО
(18.07.2019 за потребою).
Ярова Є.В.,
Лісник Т.О.

ОК:
Стан
виконання
ремонтних робіт у закладах
освіти за бюджетні кошти.
Гусак В.І.
ОК: Виконання заходів з
підготовки закладів освіти
до опалювального сезону та
отримання форми Е8.
Гусак В.І.

кадрового менеджменту та
забезпечення контролю за
додержанням законодавства
про державну службу, про
працю, дотримання правил
внутрішнього
трудового
розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне оформлення
трудових
відносин
працівників
та
проходження
державної
служби
(підготовка наказів про
призначення,
звільнення,
переведення,
присвоєння
рангів, внесення записів до
трудових книжок, ведення
особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення
реалізації
громадянами України права
рівного
доступу
до
державної
служби
відповідно до особистих
якостей
і
досягнень,
залучення на державну
службу
фахових
працівників
Назаренко Н.І.
Перевірка
відповідності
орендованих приміщень
до договорів
Кушнерик Ю.М.,

Оперативна нарада в
ШРДА
Проведення моніторингу
споживання енергоносіїв

ІV тиждень (липень)
ОК:
Стан
виконання
ремонтних робіт у закладах
освіти.
Гусак В.І.

Жуган Л.О.
Гуляєва А.М.

щодо лімітів за І півріччя
2019 року.
Некрут Т.В.

Аналіз
забезпечення
навчальних
закладів
підручниками.
Петрова О. Ю.,
Глінка Т.В.
Статистична звітність
РЦЗ.
Вересокіна О.К.

Моніторинг
стану
організації
літнього
оздоровлення в ЗДО та НВК
району.
Лісник Т.О.,
Тарасюк В.Д.,
Борисенко Н.В.,
Середенко К.М.,
Стрикун О.М.

в

Надання звіту ФСС з ТВП
«Заявка-розрахунок
до
порядку
фінансування
страхувальників
для
надання
матеріального
забезпечення за рахунок
коштів ФСС з ТВП».
Вдовиченко Л.В.
Подання фінансового звіту
за ІІІ півріччя 2019 року до
відділу
комунального
майна міста Києва.
Кушнерик Ю.М.,
Некрут Т.В.,
Воякіна О.В.
Здійснення аналітичної та
організаційної роботи з
кадрового менеджменту та
забезпечення контролю за
додержанням законодавства
про державну службу, про
працю, дотримання правил
внутрішнього
трудового

ОК:
Оприбуткування
благодійної допомоги в
натуральному виразі та
аналіз надходжень..
Гуляєва А.М

розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне оформлення
трудових
відносин
працівників
та
проходження
державної
служби
(підготовка наказів про
призначення,
звільнення,
переведення,
присвоєння
рангів, внесення записів до
трудових книжок, ведення
особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення
реалізації
громадянами України права
рівного
доступу
до
державної
служби
відповідно до особистих
якостей
і
досягнень,
залучення на державну
службу
фахових
працівників
Назаренко Н.І.
Підвищення
рівня
компетентності державних
службовців, згідно плану графіку
підвищення
кваліфікації на 2019 рік.
Назаренко Н.І.
СЕРПЕНЬ
Організаційноаналітична діяльність

Координаційна
діяльність

Вивчення окремих питань
діяльності суб'єктів

Фінансова та
господарська діяльність

Підготовка
адміністративних рішень

господарювання
Аналіз
відвідування
дітьми ЗДО та НВК
району за липень 2019
року.
Борисенко Н.В.

Нарада в ДОіНМС з
питань
готовності
закладів освіти до нового
навчального року
Ярова Є.В.

Аналіз
виконання
грошових
норм
харчування дітей в ЗДО,
НВК за липень 2019 року.
Тарасюк В.Д.

Надання переліку наказів
з основної діяльності
РУО в Шевченківське
районне
управління
юстиції у місті Києві.
Старостина Я.В.

Узагальнення інформації в
ДОН про роботу ЗДО та
НВК в літній період.
Лісник Т.О.,
Тарасюк В.Д.
Звіт з праці за липень 2019
року.
Ніконова Т.Л.
Звіт про претензійнупозовну
за
діючими
договорами оренди.
Жуган Л.О.
Здійснення аналітичної та
організаційної роботи з
кадрового менеджменту та
забезпечення контролю за
додержанням законодавства
про державну службу, про
працю, дотримання правил

І тиждень (серпень)
Моніторинг
стану
організації
літнього
оздоровлення в ЗДО та НВК
району.
Лісник Т.О.,
Тарасюк В.Д.,
Борисенко Н.В.,
Середенко К.М.,
Стрикун О.М.

Наказ
«Про
підготовку
закладів освіти до роботи в
осінньо-зимовий період».
Гусак В.І.

внутрішнього
трудового
розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне оформлення
трудових
відносин
працівників
та
проходження
державної
служби
(підготовка наказів про
призначення,
звільнення,
переведення,
присвоєння
рангів, внесення записів до
трудових книжок, ведення
особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення
реалізації
громадянами України права
рівного
доступу
до
державної
служби
відповідно до особистих
якостей
і
досягнень,
залучення на державну
службу
фахових
працівників
Назаренко Н.І.
ІІ тиждень(серпень)

Оформлення
актів
готовності
навчальних
закладів до нового 20192020 н.р.
Маковська В.М
Узагальнена інформація в
ДОН про роботу ЗДО та
НВК в літній період.
Тарасюк В.Д.
Підготовка до проведення
серпневої
конференції
педагогічних працівників
Шевченківського району.
Ярова Є.В.,
Муценко І.В.,
Петрова О.Ю.,
Інформування фінансового
управління ШРДА щодо
фактичного споживання
енергоносіїв.
Некрут Т.В.
Інформація до ДОН щодо
стану
розрахунків
за
спожиті енергоносії.
Некрут Т.В.
Проведення
звірки
первинних документів з
постачальниками
продуктів харчування в
розрізі
договорів.
Моніторинг
цін
на
продукти харчування.
Мазина І.В.

Оперативна нарада в
ШРДА
Працевлаштування
молодих фахівців в ЗНЗ
району
Назаренко Н.І..,
Вересокіна О.К.

ОК: Уточнення списків
педагогічних працівників,
що
перебувають
на
квартирному обліку.
Назаренко Н.І.,
Вересокіна О.К.

Наказ
«Про проходження
медичних
оглядів
працівниками закладів освіти
району».
Реслер А.О.

Фінансова звітність форма
№7м
«Звіт
про
заборгованість бюджетних
установ» за липень 2019
Року.
Жуган Л.О.
Мамаєва Н.В.
Здійснення аналітичної та
організаційної роботи з
кадрового менеджменту та
забезпечення контролю за
додержанням законодавства
про державну службу, про
працю, дотримання правил
внутрішнього
трудового
розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне оформлення
трудових
відносин
працівників
та
проходження
державної
служби
(підготовка наказів про
призначення,
звільнення,
переведення,
присвоєння
рангів, внесення записів до
трудових книжок, ведення
особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення
реалізації
громадянами України права
рівного
доступу
до
державної
служби
відповідно до особистих
якостей
і
досягнень,

залучення на
службу
працівників
Назаренко Н.І.

державну
фахових

Забезпечення
та
перерозподіл підручників
серед ЗЗСО.
Петрова О.Ю.,
Глінка Т.В.
План відновлення роботи
груп у ЗДО та НВК (в
ДОН).
Лісник Т.О.
ІІІ тиждень (серпень)
Аналіз стану готовності
матеріальної бази закладів
до нового начального року
Гусак В.І.

Оперативна нарада в
ШРДА

Аналіз вакансій в ЗДО та
НВК району
Тарасюк В.Д.

Нарада керівників ЗДО,
НВК
(15.08.2019
за
потребою).
Ярова Є.В.,
Лісник Т.О.

Звіт про суми нарахованої
заробітної плати та суми
нарахованого
єдиного
внеску
на
загальнообов’язкове
державне страхування за
липень 2019року.
Вдовиченко Л.В

Координація заходів з
ІППО КУ імені Бориса
Грінченка щодо участі
педагогічних працівників
у серпневій педагогічній
конференції 2019 року .
Ярова Є.В.
Петрова О.Ю.

Податкова декларація
ПДВ.
Жуган Л.О.

з

Контроль за своєчасним
перерахуванням коштів до
постачальників.
Карпова М.С.,
Мамаєва Н.В.,
Жуган Л.О.

Здійснення аналітичної та
організаційної роботи з
кадрового менеджменту та
забезпечення контролю за
додержанням законодавства
про державну службу, про
працю, дотримання правил
внутрішнього
трудового
розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне оформлення
трудових
відносин
працівників
та
проходження
державної
служби
(підготовка наказів про
призначення,
звільнення,
переведення,
присвоєння
рангів, внесення записів до
трудових книжок, ведення
особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення
реалізації
громадянами України права
рівного
доступу
до
державної
служби
відповідно до особистих
якостей
і
досягнень,
залучення на державну
службу
фахових
працівників
Назаренко Н.І.
Підвищення
рівня
компетентності державних

службовців, згідно плану графіку
підвищення
кваліфікації на 2019 рік.
Назаренко Н.І.
Підготовка інформації до
ДОН про набір до 1-х та
10-х класів.
Реслер А.О.
Інформація в ДОН про
вакансії
педагогічних
працівників.
Розподіл
молодих спеціалістів по
ЗНЗ району.
Назаренко Н.І.,
Вересокіна О.К.
Статистична звітність
РЦЗ.
Вересокіна О.К.

в

Здійснення аналітичної та
організаційної роботи з
кадрового менеджменту та
забезпечення контролю за
додержанням законодавства
про державну службу, про
працю, дотримання правил
внутрішнього
трудового
розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне оформлення
трудових
відносин
працівників
та
проходження
державної
служби

Оперативна нарада в
ШРДА
Опрацювання матеріалів
підсумкової
колегії
Міністерства освіти і
науки України «Про
підсумки
розвитку
загальної
середньої,
дошкільної
та
позашкільної освіти у
2018/2019
н.р.
та
завдання на 2019/2020
н.р.
Ярова Є.В.,
Муценко І.В.
Участь у розширеному
засіданні
Колегії
виконавчого
органу
Київради
(КМДА)
з
питань
готовності
закладів освіти м. Києва
до нового 2019 - 2020
н.р.
Ярова Є.В.
Нарада
заступників
директорів з навчально виховної роботи:
Муценко І.В.
Попова Т.Л.

ІV тиждень (серпень)
Підготовка проекту мережі
класів та контингенту учнів
на 2019/2020 н.р.
Попова Т.Л.
ОК:
Оприбуткування
благодійної допомоги в
натуральному виразі та
аналіз надходжень.
Гуляєва А.М.

Наказ
«Про
роботу
логопедичних пунктів».
Назаренко Н.І.
Наказ
«Про
проведення
тарифікації».
Кушнерик Ю.М.
Наказ «Про підсумки об’їздуогляду готовності закладів
освіти до нового навчального
року».
Маковська В.М
Наказ
«Про
проведення
місячника «Увага! Діти – на
дорозі!».
Маковська В.М.
Наказ
«Про
проведення
«Тижня знань з основ безпеки
життєдіяльності» у навчальних
закладах
Шевченківського
району міста Києва».
Маковська В.М.
Наказ
«Про
організацію
науково-методичної роботи з
педагогічними
кадрами
закладів дошкільної освіти у

(підготовка наказів про
призначення,
звільнення,
переведення,
присвоєння
рангів, внесення записів до
трудових книжок, ведення
особових справ)
Назаренко Н.І.

Нарада
заступників
директорів
з АГЧ,
завгоспів ЗЗСО та ЗДО
«Про
організований
початок роботи закладів
освіти
у
новому
2019/2020 навчальному
році»
Забезпечення
реалізації Маковська В.М.
громадянами України права
рівного
доступу
до
державної
служби
відповідно до особистих
якостей
і
досягнень,
залучення на державну
службу
фахових
працівників
Назаренко Н.І.
Надання методичної
допомоги з кадрових
питань ЗЗСО, ЗДО, ПНЗ
Шевченківського району.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.
Заявка-розрахунок
до
порядку
фінансування
страхувальників
для
надання
матеріального
забезпечення за рахунок
коштів ФСС з ТВП
Вдовиченко Л.В.
Забезпечення
дітей
пільгових
категорій
шкільною формою.
Реслер А.О.

2019/2020 н.р.»
Стрикун О.М.
Наказ
про
організацію
харчування в закладах освіти
Муценко І.В.
Лісник Т.О.

Участь у заходах до 28-ї
річниці
Незалежності
України.
Бухтіярова Н.В.
Інформація в ДОН про
відновлення роботи груп
та складання переліку
вивільнених приміщень в
ЗДО у 2019 році.
Лісник Т.О.
Керівники ЗДО
Видача ЗЗСО
документації.
Муценко І.В.,
Лагун С.Ю.

шкільної

Організаційно-аналітична
діяльність

Координаційна
діяльність

ВЕРЕСЕНЬ
Вивчення окремих
питань діяльності
суб'єктів господарювання

Фінансова та
господарська
діяльність

Підготовка адміністративних
рішень

І тиждень (вересень)
Оперативна
нарада
в
Узагальнення інформації в ШРДА
ДОН про керівні кадри ЗЗСО,
ЗДО та НВК.
Нарада
заступників
Тарасюк В.Д.,
директорів
виховної
Назаренко Н.І.
роботи.
Бухтіярова Н.В.
Звіт з праці за серпень 2019
року.
Засідання районної ради
Ніконова Т.Л..
старшокласників. Зустріч,
та обговорення подальших
Проведення
«вересневих планів .
студій» для педагогічних
Кравченко Н.В.

ОК: Стан інвентаризації
матеріальних цінностей у
ЗЗСО № 97.
Гуляєва А.М.,
Моніторинг
організації
індивідуального навчання
у ЗЗСО
Муценко. І.В.
ОК:

Стан

виконання

Опрацювання звітів ЗНЗ-1
підготовка звіту РВК -76.
Попова Т.Л.

та

Наказ про затвердження мережі
спеціальних та інклюзивних класів
Попова Т.Л.
Накази керівників закладів освіти
про встановлення надбавок за роботу
в спеціальних класах та класах з
інклюзивною формою навчання
Близнюк А.

працівників (згідно з планом
РНМЦ).
Петрова О.Ю.
Підготовка документів на
нагородження
працівників
установ та закладів освіти з
нагоди
відзначення
Дня
працівника освіти відзнаками
РУО, ДОН, ШРДА, МОНУ
Назаренко Н.І.,
Вересокіна О.К.
Здійснення аналітичної та
організаційної
роботи
з
кадрового менеджменту та
забезпечення контролю за
додержанням законодавства
про державну службу, про
працю, дотримання правил
внутрішнього
трудового
розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне оформлення
трудових
відносин
працівників та проходження
державної служби
(підготовка
наказів
про
призначення,
звільнення,
переведення,
присвоєння
рангів, внесення записів до
трудових книжок,
ведення
особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення

реалізації

Засідання
оперативного
штабу по контролю за
станом підготовки об’єктів
соціальної інфраструктури
району до роботи в
осінньо-зимовий
період
2019/2020 рр.
Гусак В.І.

ремонтних робіт у закладах
освіти.
Гусак В.І.

Наказ «Про організацію курсової
перепідготовки
педагогічних
працівників та керівних кадрів у
2019/2020 н. р.».
Петрова О.Ю.
Наказ «Про організацію курсової
перепідготовки методистів районного
науково-методичного центру УО в
2019/2020 н.р.»
Петрова О.Ю.
Наказ «Про організацію та зміст
науково-методичної
роботи
з
керівними та педагогічними кадрами
ЗЗСО в 2019/2020 н.р.»
Петрова О.Ю.

громадянами України права
рівного доступу до державної
служби
відповідно
до
особистих
якостей
і
досягнень,
залучення
на
державну службу фахових
працівників
Назаренко Н.І.
Надання методичної допомоги
з кадрових питань ЗЗСО, ЗДО,
ПНЗ Шевченківського району.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.
Оперативні дані в ДОН про
розвиток дошкільної освіти.
Лісник Т.О.
Підготовка
статистичної
звітності за формою ЗНЗ-1 та
РВК-77( АС «Школа»).
Реслер А.О.
Аналіз відвідування дітьми
ЗДО та НВК району за
серпень 2019 року.
Борисенко Н.В.
Аналіз виконання грошових
норм харчування дітей в
ЗДО, НВК за серпень 2019
року.
Тарасюк В.Д.
Інформація
відновлення
ЗДО, НВК.

про
роботи

план
груп

Лісник Т.О.
Формування банку даних
дітей
з
особливими
потребами, які навчаються за
індивідуальною формою.
Реслер А.О.
Звіт про претензійну-позовну
роботу
за
діючими
договорами оренди.
Жуган Л.О.
ІІ тиждень (вересень)
Проведення
тарифікації
закладів освіти.
Кушнерик Ю.М.,
Машталірук Д.О.,
Близнюк А.М.
Інформація в ДОН про дітей,
які не відвідують ЗЗСО без
поважних причин.
Реслер А.О.
Проведення
звірки
первинних
документів
з
постачальниками продуктів
харчування
в
розрізі
договорів. Моніторинг цін на
продукти харчування.
Мазина І.В.
Участь ЗЗСО району у
змаганнях
присвячених
Всесвітньому дню туризму.
Кравченко Н.О.

Оперативна
ШРДА

нарада

в

Нарада директорів ЗЗСО та
позашкільних навчальних
закладів
всіх
форм
власності.
Ярова Є.В.,
Муценко І.В.,
Петрова О.Ю.
Нарада
заступників
директорів з навчально виховної роботи.
Муценко І.В.,
Петрова О.Ю.,
Засідання районної ради
старшокласників.
Створення
благодійного
ярмарку.
Кравченко Н.О.

Проведення
«Операція «Урок».
Реслер А.О.

рейду

ОК: Стан інвентаризації
матеріальних цінностей у
ЗНЗ № 169.
Гуляєва А.М.
Моніторинг
комплектування
груп,
відвідування дітей ЗДО та
НВК.
Лісник Т.О.
Борисенко Н.В.

Підготовка проекту розпорядження
«Про
мережу
навчальних,
дошкільних
та
позашкільних
закладів Шевченківського району в
2019-2020 н.р.».
Муценко І.В.,
Попова Т.Л.,
Лісник Т.О.
Наказ
«Про
організацію
індивідуального навчання у ЗЗСО у
2019-2020 н.р.».
Реслер А.О.
Наказ «Про встановлення тарифних
розрядів керівникам установ та
закладів освіти»
Назаренко Н.І.
Наказ «Про встановлення надбавки
молодим спеціалістам-випускникам
вищих навчальних закладів та

Проведення Олімпійського
тижня у ЗНЗ району.
Цалюк К.В.
Інформування фінансового
управління ШРДА щодо
фактичного
споживання
енергоносіїв.
Некрут Т.В.
Інформація до ДОН щодо
стану розрахунків за спожиті
енергоносії.
Некрут Т.В.
Фінансова звітність форма
№7м
«Звіт
про
заборгованість
бюджетних
установ» за серпень 2019
року.
Жуган Л.О.
Мамаєва Н.В.
Опрацювання звітів ЗНЗ-1 та
підготовка звіту РВК -76.
Попова Т.Л.
Звіт до Департаменту освіти і
науки
щодо
проведення
рейду «Операція «Урок».
Реслер А.О.
Здійснення аналітичної та
організаційної
роботи
з
кадрового менеджменту та
забезпечення контролю за
додержанням законодавства

Школа медичної сестри
ЗДО (20.09.2019)
Тема:
«Організація
дієтичного харчування у
ЗДО».( стіл №№ 5,7,8 ).
Виступ гастроентеролога.
Тарасюк В.Д.

студентам, які навчаються на
старших курсах вищих навчальних
закладів І-ІV рівнів акредитації
денної форми навчання та переведені
на індивідуальну форму навчання і
працюють
педагогічними
працівниками у навчальних закладах
та установах освіти Шевченківського
району м. Києва».
Назаренко Н.І.
Наказ «Про встановлення надбавки
молодим спеціалістам-випускникам
вищих навчальних закладів, які
закінчили ВНЗ з відзнакою та
працюють
педагогічними
працівниками у навчальних закладах
та установах освіти Шевченківського
району м. Києва».
Назаренко Н.І.

про державну службу, про
працю, дотримання правил
внутрішнього
трудового
розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне оформлення
трудових
відносин
працівників та проходження
державної служби
(підготовка
наказів
про
призначення,
звільнення,
переведення,
присвоєння
рангів, внесення записів до
трудових книжок,
ведення
особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення
реалізації
громадянами України права
рівного доступу до державної
служби
відповідно
до
особистих
якостей
і
досягнень,
залучення
на
державну службу фахових
працівників
Назаренко Н.І.
Надання методичної допомоги
з кадрових питань ЗЗСО, ЗДО,
ПНЗ Шевченківського району.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.
Підвищення
рівня
компетентності
державних
службовців, згідно плану графіку
підвищення

кваліфікації на 2019 рік.
Назаренко Н.І.
ІІІ тиждень (вересень)
Підготовка довідки в ДОН
про виконання заходів з ОП,
БЖ за 9 місяців 2019 р.
Маковська В.М.
Формування банку даних про
дітей пільгових категорій.
Реслер А.О.
Узагальнення інформації в
ДОН про надання додаткових
освітніх послуг в ЗДО та
НВК.
Лісник Т.О,
Звіт в ДОН про прибуття
молодих
фахівців
та
студентів старщих курсів до
установ та закладів освіти
Шевченківського району.
Назаренко Н.І.,
Вересокіна О.К.
Інформація в ДОН щодо
плинності педкадрів за ІІІ
квартал.
Вересокіна О.К.
Здійснення аналітичної та
організаційної
роботи
з
кадрового менеджменту та
забезпечення контролю за
додержанням законодавства
про державну службу, про

Нарада керівників ЗДО,
НВК
(19.09.2019
за
потребою)
Ярова Є.В.
Лісник Т.О.

ОК: Стан інвентаризації
матеріальних цінностей у
СШ № 41
Гуляєва А.М.

Засідання районної ради
старшокласників.
Зустріч із новими членами
районної
ради
старшокласників.
Кравченко Н.О.

Моніторинг управлінської
діяльності керівника ЗДО
Лісник Т.О.

Організація та проведення
заходів
у
рамках
Всеукраїнського
дня
Дошкілля
Лісник Т.О., Тарасюк
В.Д., Борисенко Н.В.
Середенко К.М.. Стрикун
О.М
Нарада відповідальних з
питань ОП, БЖ.
Маковська В.М.
Затвердження навчальних
планів
та
мережі
позашкільних навчальних
закладів.
Ярова Є.В.,
Петрова О.Ю.

Наказ «Про проведення Спартакіади
серед
учнів
загальноосвітніх
навчальних закладів району у
2019/2020 н.р.»
Бухтіярова Н.В.
Наказ
«Про
організацію
та
проведення змагань з футболу серед
учнів ЗНЗ Шевченківського району»
Бухтіярова Н.В..
Наказ «Про створення атестаційної
комісії та проведення атестації
педагогічних працівників та керівних
кадрів району у 2018/2019 н.р.».

Наказ «Про виплату грошової
винагороди
педагогічним
працівникам установ та закладів
освіти з нагоди відзначення Дня
працівника освіти.
Назаренко Н.І.

працю, дотримання правил
внутрішнього
трудового
розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне оформлення
трудових
відносин
працівників та проходження
державної служби
(підготовка
наказів
про
призначення,
звільнення,
переведення,
присвоєння
рангів, внесення записів до
трудових книжок,
ведення
особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення
реалізації
громадянами України права
рівного доступу до державної
служби
відповідно
до
особистих
якостей
і
досягнень,
залучення
на
державну службу фахових
працівників
Назаренко Н.І.
Надання методичної допомоги
з кадрових питань ЗЗСО, ЗДО,
ПНЗ Шевченківського району.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.
Підготовка інформації про
зайнятість учнів ЗНЗ району
у
позаурочний
та
позашкільний час.
Кравченко Н.О.

Звіт про суми нарахованої
заробітної плати та суми
нарахованого єдиного внеску
на
загальнообов’язкове
державне страхування до
фіскальних
органів
за
серпень 2019 року.
Вдовиченко Л.В.
ІV тиждень (вересень)
Узагальнення інформації в
ДОН про кількість дітейінвалідів та дітей пільгових
категорій дошкільного віку в
ЗДО та НВК.
Тарасюк В.Д.
Підготовка
статистичної
звітності щодо обліку дітей і
підлітків дошкільного та
шкільного віку (АС «Школа).
Реслер А.О.,
Лісник Т.О.
Підготовка звіту РВК - 77
«Облік
дітей
шкільного
віку»,
«Загальноосвітній
навчальний заклад».
Реслер А.О.
Підготовка
телефонного
довідника установ та закладів
освіти
Шевченківського
району для ДОН та ШРДА.

Участь у колегії ШРДА
«Про підсумки готовності
навчальних
закладів
Шевченківського району
до опалювального сезону
2019-2020 н. р.».
Ярова Є.В.
Урочистості з нагоди Дня
працівників освіти.
Ярова Є.В.,
Петрова О.Ю.
Назаренко Н.І.
Засідання районної ради
старшокласників.
Кравченко Н.О.
Нарада
заступників
директорів
з
АГЧ,
завгоспів ЗЗСО та ЗДО.
Маковська В.М.
Нарада

секретарів

ЗНЗ

Моніторинг
стану
організації харчування в
ЗДО
Лісник Т.О., Тарасюк
В.Д.
Моніторинг інформації про
подальше навчання учнів
9-х та 11-х класів.
Реслер А.О
ОК:
Оприбуткування
благодійної допомоги в
натуральному виразі та
аналіз надходжень.
Гуляєва А.М.
ОК: Стан інвентаризації
матеріальних цінностей у
СШ № 153.
Гуляєва А.М.
ОК:
Стан
виконання
ремонтних робіт у закладах
освіти.

Наказ «Про проведення районного
етапу інтелектуальної гри «Інтелекттурнір».
Бухтіярова Н.В.

Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.
Здійснення аналітичної та
організаційної
роботи
з
кадрового менеджменту та
забезпечення контролю за
додержанням законодавства
про державну службу, про
працю, дотримання правил
внутрішнього
трудового
розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне оформлення
трудових
відносин
працівників та проходження
державної служби
(підготовка
наказів
про
призначення,
звільнення,
переведення,
присвоєння
рангів, внесення записів до
трудових книжок,
ведення
особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення
реалізації
громадянами України права
рівного доступу до державної
служби
відповідно
до
особистих
якостей
і
досягнень,
залучення
на
державну службу фахових
працівників
Назаренко Н.І.
Надання методичної допомоги
з кадрових питань ЗЗСО, ЗДО,

«Організація
ефективної
роботи
з
кадрового
діловодства.
Складання,
ведення
та
зберігання
службової документації».
Назаренко Н.І.,
Вересокіна О.К.
Засідання Ради директорів
закладів освіти
Ярова Є.В.,
Новоселецький Г.Ю.

Гусак В.І.

ПНЗ Шевченківського району.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.
Звіт
про
державну
комунальну власність.
Жуган Л.О.

та

Статистичний звіт в РЦЗ.
Вересокіна О.К.
Проведення
інвентаризації
готівки,
грошових
документів
та
бланків
суворої
звітності
у
приміщенні каси установи
Воякіна О.В.,
Гуляєва А.М
Карпова М.С.
Близнюк А.М.
Квартальний
звіт
про
здійснення
державних
закупівель.
Коваленко Л.А.
Надання звіту до ФСС з ТВП
«Заявка-розрахунок
до
порядку
фінансування
страхувальників для надання
матеріального забезпечення
за рахунок коштів ФСС з
ТВП».
Вдовиченко Л.В.
Проведення
районних
змагань з футболу серед
учнів 3-х, 4-х класів ЗНЗ

району
Бухтіярова Н.В.
Підготовка
звіту
про
результати виконання "Плану
заходів з реалізації Стратегії
розвитку міста Києа до 2025
року" за ІІІ квартал 2019 р..
Доценко Л.С.

ІV квартал 2018 року
ЖОВТЕНЬ
Організаційно-аналітична
діяльність

Дані про освітню діяльність
приватних
ЗДО,
ТОВ,
громадських організацій на
базі ЗДО, НВК ( ДОН).
Лісник Т.О.
Звіт з праці за вересень 2019
року.
Ніконова Т.Л.
Здача місячного звіту до
пенсійного фонду.
Близнюк А.М.
Вдовіченко Л.В.
Аналіз відвідування дітьми
ЗДО та НВК району
за
вересень 2019 року

Координаційна
діяльність

Оперативна нарада в
ШРДА
Проведення наради з
підрядними
будівельними
організаціями
щодо
підсумків
виконання
ремонтних робіт у 2018
році.
Дем’яновський А.
Нарада
заступників
директорів
виховної
роботи.
Бухтіярова Н.В.
Засідання районної ради

Вивчення окремих питань
діяльності суб'єктів
господарювання
І тиждень (жовтень)
Оперативна інформація про
працевлаштування учнів 9-х
та 11-х класів.
Реслер А.О.
ОК: Стан інвентаризації
матеріальних цінностей у
гімназії № 48.
Гуляєва А.М.
Моніторинг стану виконання
ГБ 2019 року за III квартал
Мамаєва Н.В.
Проведення
інвентаризації
основних
засобів,
матеріальних цінностей у
закладах.

Фінансова та
господарська діяльність

Підготовка
адміністративних
рішень

Наказ «Про проведення
районного
етапу
інтелектуальної гри для
школярів міста «Юніортурнір».
Бухтіярова Н.В.

Борисенко Н.В.
Аналіз виконання грошових
норм харчування дітей в
ЗДО, НВК
за вересень,
IIIквартал та 9 місяців 2019
року
Тарасюк В.Д.
Дані про надання додаткових
освітніх
послуг,
які
надаються в ЗДО, НВК
(ДОН).
Лісник Т.О.
Борисенко Н.В.
Проведення
семінарів,
семінарів – практикумів для
педагогічних
працівників
(згідно з планом РНМЦ).
Здійснення аналітичної та
організаційної
роботи
з
кадрового менеджменту та
забезпечення контролю за
додержанням законодавства
про державну службу, про
працю, дотримання правил
внутрішнього
трудового
розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне оформлення
трудових
відносин
працівників та проходження
державної служби
(підготовка
наказів
про
призначення,
звільнення,

старшокласників.
Підготовка до проекту
“М -18”
Кравченко Н.О.

Кушнерик Ю.М.,
Гуляєва А.М
Воякіна О.В.,
Жуган Л.О.

Надання переліку наказів
з основної діяльності
РУО в Шевченківське
районне
управління
юстиції у місті Києві.
Старостина Я.В.

Контроль за своєчасним
перерахуванням коштів до
постачальників.
Карпова М.С.,
Мамаєва Н.В.,
Жуган Л.О.

переведення,
присвоєння
рангів, внесення записів до
трудових книжок,
ведення
особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення
реалізації
громадянами України права
рівного доступу до державної
служби
відповідно
до
особистих якостей і досягнень,
залучення на державну службу
фахових працівників
Назаренко Н.І.
Надання методичної допомоги
з кадрових питань ЗЗСО, ЗДО,
ПНЗ Шевченківського району.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.
Районний
етап
«Юніортурніру» для учнів середніх
класів ЗЗСО району.
Кравченко Н.О.
Проведення
районних
змагань з футболу серед
учнів 2006, 2007, 2008 років
народження.
Бухтіярова Н.В.

Звіт про претензійну-позовну
роботу
за
діючими
договорами оренди.
Жуган Л.О.

Звіт щодо використання
комунальної власності до
Єдиної
Інформаційної
системи ДКВ м. Києва.
Жуган Л.О.
Гуляєва А.М.
Звіт
про
контрольноревізійну роботу підрозділів
внутрішнього
фінансового
контролю за січень-вересень
2018 року.
ІІ тиждень (жовтень)
Формування
програми
ремонтних робіт на 2020рік.
Машталірук Д.О.,
Дем’яновський А..
Складання
та
подання
фінансової та бюджетної
звітності за третій квартал
2019 року до уповноважених
органів.
Кушнерик Ю.М.,
Жуган Л.О.
Воякіна О.В.,
Мамаєва Н.В.,
Карпова М.С.
Аналіз
виконання
натуральних
норм
харчування дітей за ІІІ
квартал 2019 року.
Тарасюк В.Д.

Оперативна нарада в
ШРДА
Нарада
директорів
загальноосвітніх
та
позашкільних
навчальних закладів всіх
форм власності
Ярова Є.В.,
Муценко І.В.,
Петрова О.Ю.
Нарада
заступників
директорів з навчальновиховної роботи.
Муценко І.В.
Попова Т.Л.
Засідання районної ради
старшокласників.
Репетиції
написання
промов до проекту “ М -

ОК: Контроль за своєчасним
підключенням
закладів
освіти
до
системи
теплопостачання.
Гусак В.І.
Моніторинг управлінської
діяльності керівника ЗДО
Лісник Т.О.
ОК: Стан інвентаризації
матеріальних цінностей у
СШ № 73.
Гуляєва А.М.
Моніторинг
стану
організації харчування у
закладах загальної середньої
освіти.
Муценко І.В.
.

Формування
проекту
бюджету на 2020 рік.
Ярова Є.В.,
Кушнерик Ю.М.,
Наказ
«Про
дотримання
правил
безпеки
життєдіяльності
та
запобігання дитячому
травматизму під час
осінніх канікул»
Маковська В.М.
.
Наказ «Про створення
робочої
групи
управління
освіти
Шевченківської
районної
державної
адміністрації
та

Інформація в ДОН про дітей,
які не відвідують ЗЗСО без
поважних причин.
Реслер А.О.
Звіт «Про хід виконання
Програми
соціальноекономічного розвитку м.
Києва» за III квартал 2019
року».
Доценко Л.С.
Здійснення аналітичної та
організаційної
роботи
з
кадрового менеджменту та
забезпечення контролю за
додержанням законодавства
про державну службу, про
працю, дотримання правил
внутрішнього
трудового
розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне оформлення
трудових
відносин
працівників та проходження
державної служби
(підготовка
наказів
про
призначення,
звільнення,
переведення,
присвоєння
рангів, внесення записів до
трудових книжок,
ведення
особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення
реалізації
громадянами України права
рівного доступу до державної

18”
Кравченко Н.О.

ОК:
Стан
виконання
ремонтних робіт у закладах
освіти.
Гусак В.І.
Демяновський А.Ю.
Степанов Ю.Є.

створення
робочих
груп
навчальних
закладів з забезпечення
безперебійної роботи в
осінньо-зимовий
період».
Дем’яновський А.

служби
відповідно
до
особистих якостей і досягнень,
залучення на державну службу
фахових працівників
Назаренко Н.І.
Надання методичної допомоги
з кадрових питань ЗЗСО, ЗДО,
ПНЗ Шевченківського району.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.
Інформування фінансового
управління ШРДА щодо
фактичного
споживання
енергоносіїв.
Некрут Т.В.
Інформація ДОН щодо стану
розрахунків
за
спожиті
енергоносії.
Некрут Т.В.
Проведення
звірки
первинних
документів
з
постачальниками продуктів
харчування
в
розрізі
договорів. Моніторинг цін на
продукти харчування.
Мазина І.В.
Проведення заходів до Дня
захисника України.
Бухтіярова Н.В.
Участь у районних заходах
до Дня захисника України”
Бухтіярова Н.В.
ІІІ тиждень (жовтень)

Пропозиції
до
проекту
бюджету на 2020 рік.
Ярова Є.В.,
Кушнерик Ю.М.,
Машталірук Д.О.
Інвентаризація матеріальних
цінностей у закладах освіти
Кушнерик Ю.М.
Гуляєва А.М.
Узагальнення звіту РВК-83
«Про чисельність і склад
педагогічних
працівників
загальноосвітніх навчальних
закладів».
Назаренко Н.І.
Здійснення аналітичної та
організаційної
роботи
з
кадрового менеджменту та
забезпечення контролю за
додержанням законодавства
про державну службу, про
працю, дотримання правил
внутрішнього
трудового
розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне оформлення
трудових
відносин
працівників та проходження
державної служби
(підготовка
наказів
про
призначення,
звільнення,
переведення,
присвоєння

Оперативна нарада
ШРДА

в

Нарада керівників ЗДО
та НВК (17.10.19 за
потреби).
Ярова Є.В.,
Лісник Т.О.

ОК: Контроль за своєчасним
підключенням
закладів
освіти
до
систем
теплопостачання.
Гусак В. І.
Дем’яновський А.

Засідання районної ради
старшокласників.
Кравченко Н.О.

Моніторинг
стану
організації харчування в
ЗДО
Лісник Т.О.,Тарасюк.В.Д.

Моніторинг споживання
енергоносіїв щодо лімітів
за 9 місяців 2019 року.
Некрут Т.В.

ОК: Стан інвентаризації
матеріальних цінностей у
СШ № 155.
Гуляєва А.М.
Звіт
про
виконання
Концепції
національнопатріотичного виховання.
Бухтіярова Н.В.
Кравченко Н.О.

Наказ «Про організацію
та
проведення
ІІ
(районного)
етапу
Всеукраїнських
та
Київських олімпіад з
навчальних предметів в
ЗЗСО Шевченківського
району в
2019/2020
н.р.».
Петрова О.Ю.

рангів, внесення записів до
трудових книжок,
ведення
особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення
реалізації
громадянами України права
рівного доступу до державної
служби
відповідно
до
особистих якостей і досягнень,
залучення на державну службу
фахових працівників
Назаренко Н.І.
Надання методичної допомоги
з кадрових питань ЗЗСО, ЗДО,
ПНЗ Шевченківського району.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.
Підвищення
рівня
компетентності
державних
службовців, згідно плану графіку
підвищення
кваліфікації на 2019 рік.
Назаренко Н.І.
Звіт про суми нарахованої
заробітної плати та суми
нарахованого єдиного внеску
на
загальнообов’язкове
державне страхування до
фіскальних
органів
за
вересень 2018 року.
Вдовіченко Л.В.
Звіт про результати участі
ЗЗСО
району
у

Всеукраїнській акції «Урок
Реслер А.О.
Прогнозні розрахунки
бюджету на 2020 рік.
Машталірук Д.О.

до

Участь у районних заходах з
нагоди
75-ї
річниці
визволення України.
Бухтіярова Н.В.
Засідання Школи свідомого
батьківства
«Батьківська
просвіта»
Бухтіярова Н.В.
Почупайло В.М.

Оперативна нарада в
ШРДА
Засідання районної ради
старшокласників.
Участь в проекті “ М- 18”
Кравченко Н.О.
Нарада
заступників
директорів
з
АГЧ,
завгоспів ЗЗСО та ЗДО
«Робота закладів освіти в
осінньо-зимовий період»
Маковська В. М.

Проведення
ІІ
(районного)
етапу
Міжнародного конкурсу
Статистична звітність в РЦЗ.
з української мови ім.
Вересокіна О.К.
Петра Яцика в 2019/2020
н.р.
Здійснення аналітичної та Петрова О.Ю.,
організаційної
роботи
з Дідух Т.І.,
кадрового менеджменту та Мурзіна С.В.
забезпечення контролю за
додержанням законодавства
про державну службу, про
працю, дотримання правил
внутрішнього
трудового
розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне
трудових

оформлення
відносин

ІV тиждень (жовтень)
ОК: Стан благоустрою у
закладах освіти району.
Дем’яновський А.
Степанов Ю.Є.
Гусак В. І.
ОК: Стан інвентаризації
матеріальних цінностей у
СЗШ № 24
Гуляєва А.М.
ОК:
Оприбуткування
благодійної допомоги в
натуральному виразі та
аналіз надходжень.
Гуляєва А.М.
ОК:
Стан
виконання
ремонтних робіт у закладах
освіти.
Гусак В.І.
Демяновський А.Ю.

працівників та проходження
державної служби
(підготовка
наказів
про
призначення,
звільнення,
переведення,
присвоєння
рангів, внесення записів до
трудових книжок,
ведення
особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення
реалізації
громадянами України права
рівного доступу до державної
служби
відповідно
до
особистих якостей і досягнень,
залучення на державну службу
фахових працівників
Назаренко Н.І.
Надання методичної допомоги
з кадрових питань ЗЗСО, ЗДО,
ПНЗ Шевченківського району.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.
Надання звіту до ФСС з ТВП
«Заявка-розрахунок
до
порядку
фінансування
страхувальників для надання
матеріального забезпечення
за рахунок коштів ФСС з
ТВП».
Вдовіченко Л.В.

Організаційно-аналітична

Координаційна

ЛИСТОПАД
Вивчення окремих питань

Фінансова та

Підготовка

діяльність

діяльність

діяльності суб'єктів
господарювання

господарська
діяльність

адміністративних рішень

І тиждень (листопад)
Проведення
семінарів,
семінарів – практикумів для
педагогічних працівників
(згідно з планом РНМЦ).
Петрова О.Ю.
Проведення ІІ (районного)
етапу Всеукраїнських та
Київських
олімпіад
з
базових дисциплін
Петрова О.Ю.
Проведення ІІ (районного)
етапу
Міжнародного
конкурсу з української
мови ім. Петра Яцика в
2019/2020 н.р.
Петрова О.Ю.
Дідух Т.І.,
Мурзіна С.В.
Аналіз відвідування дітьми
ЗДО та НВК району за
жовтень 2019 року.
Борисенко Н.В.
Аналіз виконання грошових
норм харчування дітей в
ЗДО, НВК за жовтень 2019
року.

Оперативна
ШРДА

нарада

в

Нарада
заступників
директорів
виховної
роботи.
Бухтіярова Н.В.
Засідання районної ради
старшокласників.
Створення конкурсу для
лідерів
учнівського
самоврядування “ Крокуй
до успіху.!
Кравченко Н.О.
Надання переліку наказів з
основної діяльності РУО в
Шевченківське
районне
управління юстиції у місті
Києві.
Старостина Я.В.
Організація та проведення
заходів з нагоди Дня
Гідності та Свободи.
Бухтіярова Н.В.
Організація та проведення
районних
змагань
з
вогневої
підготовки
“Снайпер столиці”

ОК:
Обстеження
стану
систем ЦО, ХВП, ГВП.
Контроль
за
пуском
опалення.
Гусак В.І.
Моніторинг роботи груп
продовженого дня у ЗЗСО
району.
Попова Т.Л.
ОК: Стан інвентаризації
матеріальних цінностей у
санаторній
школі-інтернат
№20
Гуляєва А.М.
ОК: Контроль за своєчасним
перерахуванням коштів до
постачальників.
Проведення
інвентаризації
основних та малоцінних
матеріалів.
Карпова М.С.,
Жуган Л.О.
Гуляєва А.М.,
Воякіна О.В.

Наказ «Про організацію та
проведення
спортивномасового заходу «Олімпійське
лелеченя» серед учнів 5-6-х
класів ЗНЗ Шевченківського
району».
Бухтіярова Н.В.
Наказ «Про проведення І
(районного)
етапу
Всеукраїнського
конкурсузахисту
науково-дослідних
робіт
учнів-членів
Шевченківської районної філії
Київського
територіального
відділення МАН України (
Київської Малої академії наук
учнівської молоді) у 2019/2020
н.р.»
Петрова О.Ю.

Тарасюк В.Д.
Участь у районних заходах,
присвячених 75-й річниці
визволення м. Києва.
Бухтіярова Н.В.
Здійснення аналітичної та
організаційної роботи
з
кадрового менеджменту та
забезпечення контролю за
додержанням законодавства
про державну службу, про
працю, дотримання правил
внутрішнього
трудового
розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне оформлення
трудових
відносин
працівників та проходження
державної служби
(підготовка
наказів
про
призначення,
звільнення,
переведення,
присвоєння
рангів, внесення записів до
трудових книжок, ведення
особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення
реалізації
громадянами України права
рівного
доступу
до
державної
служби
відповідно до особистих
якостей
і
досягнень,
залучення
на
державну
службу фахових працівників
Назаренко Н.І.

Бухтіярова Н.В.

Надання методичної
допомоги з кадрових питань
ЗЗСО, ЗДО, ПНЗ
Шевченківського району.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.
Звіт з праці за жовтень
2019року.
Ніконова Т. Л.
Звіт
про
претензійнупозовну роботу за діючими
договорами оренди.
Жуган Л.О.
ІІ тиждень (листопад)
Формування
програми
«Соціально-економічного
розвитку Шевченківського
району по галузі «Освіта»
на 2019 рік».
Доценко Л.С.
Інформація в ДОН про
дітей, які не відвідують
ЗЗСО
без
поважних
причин.
Реслер А.О.
Інформування фінансового
управління ШРДА щодо
фактичного
споживання
енергоносіїв.
Некрут Т.В.
Інформація до ДОН щодо

Оперативна
ШРДА

нарада

в

Нарада
заступників
директорів з навчальновиховної роботи.
Муценко І.В.
Засідання районної ради
старшокласників.
Підготовка до проекту “
МЕР Міста”
Кравченко Н.О.

ОК: Стан інвентаризації
матеріальних цінностей у
НВК «Пізнайко»
Гуляєва А.М.,
Моніторинг стану організації
харчування у ЗДО
Лісник Т.О., Тарасюк В.Д.

Наказ «Про організацію та
проведення
фізкультурнопатріотичного
фестивалю
«Козацький гарт».
Бухтіярова Н.В.

стану
розрахунків
спожиті енергоносії.
Некрут Т.В.

за

Проведення
звірки
первинних документів з
постачальниками продуктів
харчування
в
розрізі
договорів. Моніторинг цін
на продукти харчування.
Мазина І.В.
Податковий розрахунок на
користь платників податку і
сум утриманого з них
податку - форма №1-ДФ
Близнюк А.М.
Фінансова звітність форма
№7м
«Звіт
про
заборгованість бюджетних
установ» за жовтень 2019
року.
Жуган Л.О.
Мамаєва Н.В.
Здійснення аналітичної та
організаційної роботи
з
кадрового менеджменту та
забезпечення контролю за
додержанням законодавства
про державну службу, про
працю, дотримання правил
внутрішнього
трудового
розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне оформлення

трудових
відносин
працівників та проходження
державної служби
(підготовка
наказів
про
призначення,
звільнення,
переведення,
присвоєння
рангів, внесення записів до
трудових книжок, ведення
особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення
реалізації
громадянами України права
рівного
доступу
до
державної
служби
відповідно до особистих
якостей
і
досягнень,
залучення
на
державну
службу фахових працівників
Назаренко Н.І.
Надання методичної
допомоги з кадрових питань
ЗЗСО, ЗДО, ПНЗ
Шевченківського району.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.
Районний
спортивномасовий захід «Олімпійське
лелеченя» для учнів 5-6-х
класів.
Бухтіярова Н.В.
ІІІ тиждень (листопад)
Формування плану роботи
на 2020 рік.
Ярова Є.В.
Муценко І.В.,
Лісник Т.О.,

Оперативна
ШРДА
Нарада
НВК

нарада

в

керівників ЗДО,
(21.11.2019
за

Моніторинг
управлінської
діяльності керівника в ЗДО
Лісник Т.О.

Бухтіярова Н.В.
Кушнерик Ю.М.,
Петрова О.Ю.

потребою).
Ярова Є.В.,
Лісник Т.О.

Здійснення аналітичної та
організаційної роботи
з
кадрового менеджменту та
забезпечення контролю за
додержанням законодавства
про державну службу, про
працю, дотримання правил
внутрішнього
трудового
розпорядку.
Назаренко Н.І.

Засідання районної ради
старшокласників.
Організація
благодійних
зустрічей з дітьми!
Кравченко Н.О.

Школа медичної сестри
ЗДО (22.11.2019)
Тема:«Профілактичні
заходи щодо застереження
застудних захворювань».
Документальне оформлення Виступ лікаря-педіатра.
трудових
відносин Тарасюк В.Д.
працівників та проходження
державної служби
(підготовка
наказів
про
призначення,
звільнення,
переведення,
присвоєння
рангів, внесення записів до
трудових книжок, ведення
особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення
реалізації
громадянами України права
рівного
доступу
до
державної
служби
відповідно до особистих
якостей
і
досягнень,
залучення
на
державну
службу фахових працівників
Назаренко Н.І.
Надання методичної

допомоги з кадрових питань
ЗЗСО, ЗДО, ПНЗ
Шевченківського району.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.
Підвищення
рівня
компетентності державних
службовців, згідно плану графіку
підвищення
кваліфікації на 2019 рік.
Назаренко Н.І.
Підготовка інформації до
бюджетного запита на 2019
рік.
Кушнерик Ю.М.,
Машталірук Д.О.
Формування
Бланку
замовлення на підручники
для закладів району на 2019
рік.
Кучер Т.В.
Глінка Т.В.
Податкова декларація з
ПДВ.
Жуган Л. О.
Підготовка звіту з питань
міжнародного
співробітництва.
Кравченко Н.О.
Звіт про суми нарахованої
заробітної плати та суми

нарахованого
єдиного
внеску
на
загальнообов’язкове
державне страхування до
фіскальних
органів
за
жовтень 2018 року.
Вдовиченко Л.В.
Участь у районних заходах
вшанування пам’яті жертв
Голодомору в Україні.
Бухтіярова Н.В..
Проведення ІІ (районного)
етапу
інтелектуального
турніру
«Математичний
квест»
серед
учнів
початкових класів району.
Кучер Т.В.,
Мурзіна С.В.
ІV тиждень (листопад)
Аналіз
мікрорайонів
з
урахуванням
перевантаження ЗДО, НВК,
нового
житлового
будівництва
та
перспективного
будівництва ЗДО.
Лісник Т.О.
Заходи до Дня працівників
позашкільної освіти.
Петрова О.Ю.
Участь у районних заходах

Оперативна
ШРДА

нарада

в

Нарада
заступників
директорів
з
АГЧ,
завгоспів ЗЗСО та ЗДО
«Дотримання заходів з
пожежної
безпеки
у
зимовий період».
Маковська В. М.
Засідання районної ради
старшокласників.
Збір іграшок, канцелярії,
для дітей.

ОК:
Оприбуткування
благодійної допомоги
в
натуральному
виразі
та
аналіз надходжень.
Гуляєва А.М.

у
зв'язку
з
86-ми
роковинами
Голодомору
1932-1933 років.
Бухтіярова Н.В.
Районна акція «Дитинство
без насильства»
Почупайло В.М.
Статистична звітність в
РЦЗ.
Вересокіна О.К.
Здійснення аналітичної та
організаційної роботи
з
кадрового менеджменту та
забезпечення контролю за
додержанням законодавства
про державну службу, про
працю, дотримання правил
внутрішнього
трудового
розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне оформлення
трудових
відносин
працівників та проходження
державної служби
(підготовка
наказів
про
призначення,
звільнення,
переведення,
присвоєння
рангів, внесення записів до
трудових книжок, ведення
особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення

реалізації

Кравченко Н.О.
Організація та проведення
заходів у звязку з 86-ми
роковинами Голодомору
1932-1933 років.
Бухтіярова Н.В.

громадянами України права
рівного
доступу
до
державної
служби
відповідно до особистих
якостей
і
досягнень,
залучення
на
державну
службу фахових працівників
Назаренко Н.І.
Надання методичної
допомоги з кадрових питань
ЗЗСО, ЗДО, ПНЗ
Шевченківського району.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.
Надання звіту до ФСС з
ТВП «Заявка-розрахунок до
порядку
фінансування
страхувальників
для
надання
матеріального
забезпечення за рахунок
коштів ФСС з ТВП».
Вдовиченко Л.В.
ГРУДЕНЬ
Організаційноаналітична діяльність
Підготовка
інформації
щодо
графіків
проведення Новорічних
свят в ЗДО та НВК.
Борисенко Н.В.

Вивчення окремих питань
діяльності суб'єктів
господарювання

Координаційна діяльність

Оперативна
ШРДА

нарада

Засідання
районної
старшокласників.

в
ради

І тиждень (грудень)
ОК: Контроль технічного
стану мереж ЦО, ГВП та
безперебійного
теплопостачання.
Гусак В.І.
Дем’яновський А.Ю.

Фінансова та
господарська
діяльність

Підготовка
адміністративних рішень

Наказ
«Про
дотримання
правил пожежної безпеки під
час проведення Новорічних та
Різдвяних свят».
Маковська В.М.

Аналіз
відвідування
дітьми ЗДО та НВК
району за листопад 2019
року.
Борисенко Н.В.
Звіт з праці за листопад
2019 року.
Ніконова Т.Л.
Бюджетний запит
2020 рік
Кушнерик Ю.М.,
Машталірук Д.О.

на

Замовлення
дублікатів
документів про освіту
випускників
минулих
років ЗЗСО району.
Муценко І.В.,
Лагун С.Ю.
Здійснення аналітичної та
організаційної роботи з
кадрового менеджменту та
забезпечення контролю за
додержанням
законодавства
про
державну службу, про
працю,
дотримання
правил
внутрішнього
трудового розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне
оформлення
трудових
відносин працівників та
проходження державної

Кравченко Н.О.
Засідання
районної
батьківської ради «Шляхи
реалізації
батьківських
ініціатив».
Бухтіярова Н.В.
Нарада
заступників
директорів з виховної роботи
Бухтіярова Н.В.
Участь у міських змаганнях з
вогневої підготовки “Снайпер
столиці”
Бухтіярова Н.В.

ОК: Перевірка завершення
поточних ремонтних робіт у
закладах освіти.
Гусак В.І.
Дем’яновський А.Ю.
Степанов Ю.Є.
Лешенок О.О.

Наказ
«Про
проведення
першого (районного етапу)
Всеукраїнського
конкурсу
«Учитель року-2020»
Петрова О.Ю.

служби
(підготовка наказів про
призначення, звільнення,
переведення, присвоєння
рангів, внесення записів
до
трудових
книжок,
ведення особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення
реалізації
громадянами
України
права рівного доступу до
державної
служби
відповідно до особистих
якостей
і
досягнень,
залучення на державну
службу
фахових
працівників
Назаренко Н.І.
Надання методичної
допомоги з кадрових
питань ЗЗСО, ЗДО, ПНЗ
Шевченківського району.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.
Проведення
семінарів,
семінарів – практикумів
для
педагогічних
працівників (згідно з
планом РНМЦ).
Кучер Т.В.
Організація заходів до
Дня боротьби зі СНІДом.
Кравченко Н.О.

Звіт про претензійнупозовну
роботу
за
діючими
договорами
оренди.
Вдовіченко Л.В.
Заходи до Всесвітнього
дня права.
Кравченко Н.О.
ІІ тиждень (грудень)
Інформування
фінансового управління
ШРДА щодо фактичного
споживання енергоносіїв.
Некрут Т.В.
Аналіз
виконання
грошових
норм
харчування дітей в ЗДО,
НВК за листопад 2019
року.
Тарасюк В.Д.
Інформація до ДОН щодо
стану розрахунків за
спожиті енергоносії.
Некрут Т.В.
Підготовка звіту ЗСО-1.
Реслер А.О.
Проведення
звірки
первинних документів з
постачальниками
продуктів харчування в
розрізі
договорів.
Моніторинг
цін
на

Оперативна
ШРДА

нарада

в

Нарада керівників ЗЗСО та
позашкільних
навчальних
закладів всіх форм власності.
Ярова Є.В.,
Муценко І.В.,
Петрова
О.Ю.
Нарада
заступників
директорів з навчально виховної роботи.
Муценко І.В.,
Петрова О. Ю.
Засідання
районної
ради
старшокласників.
Працюємо над підсумками
2019 року.
Кравченко Н.О.

Контроль
перерахуванням
постачальникам.
Карпова М.С.,
Жуган Л.О.
Мамаєва Н.В.

за
коштів

Моніторинг управлінської
діяльності керівника ЗДО.
Лісник Т.О.

продукти
харчування.
Стан
виконання
договорів.
Мазина І.В.
Фінансова
звітність
форма №7м «Звіт про
заборгованість
бюджетних установ» за
листопад 2019 року.
Жуган Л.О.,
Мамаєва Н.В.
Здійснення аналітичної та
організаційної роботи з
кадрового менеджменту та
забезпечення контролю за
додержанням
законодавства
про
державну службу, про
працю,
дотримання
правил
внутрішнього
трудового розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне
оформлення
трудових
відносин працівників та
проходження державної
служби
(підготовка наказів про
призначення, звільнення,
переведення, присвоєння
рангів, внесення записів
до
трудових
книжок,
ведення особових справ)
Назаренко Н.І.

Забезпечення
реалізації
громадянами
України
права рівного доступу до
державної
служби
відповідно до особистих
якостей
і
досягнень,
залучення на державну
службу
фахових
працівників
Назаренко Н.І.
Надання методичної
допомоги з кадрових
питань ЗЗСО, ЗДО, ПНЗ
Шевченківського району.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.
Підвищення
рівня
компетентності
державних службовців,
згідно плану -графіку
підвищення кваліфікації
на 2019 рік.
Назаренко Н.І.
Заходи
до
Дня
вшанування
учасників
ліквідації наслідків аварії
на ЧАЕС.
Бухтіярова Н.В.
Заходи в рамках “Тижня
правових знань”
Бухтіярова Н.В.
Проведення

ІІ

(районного
етапу)
Міжнародного мовно –
літературного конкурсу
учнівської
та
студентської
молоді
імені Тараса Шевченка.
Петрова О.Ю.,
Дідух Т.І.
ІІІ тиждень (грудень)
Формування та захист
бюджету
по
галузі
«Освіта»на 2020 рік.
Ярова Є.В.,
Кушнерик Ю.М.
Звіт
про
виконання
заходів щодо захисту
підлітків та молоді від
алкогольної
та
наркотичної залежності.
Кравченко Н.О.
Податкова декларація з
ПДВ
Жуган Л.О.
Здійснення аналітичної та
організаційної роботи з
кадрового менеджменту та
забезпечення контролю за
додержанням
законодавства
про
державну службу, про
працю,
дотримання
правил
внутрішнього
трудового розпорядку.
Назаренко Н.І.

Оперативна
ШРДА

нарада

в

Нарада керівників ЗДО та
НВК
(19.12.2019
за
потребою).
Ярова Є.В.,
Лісник Т.О.
Засідання
районної
ради
старшокласників. Підготовка
до виїзду лідерів учнівського
самоврядування міста Києва
“Артек”
Кравченко Н.О.

ОК:
Контроль
за
своєчасним перерахуванням
коштів до постачальників.
Карпова М.С.,
Жуган Л.О.
Мамаєва Н.В.
Моніторинг
стану
організації харчування в
ЗДО
Лісник Т.О., Тарасюк В.Д.

Наказ
«Про
дотримання
правил
безпеки
життєдіяльності та запобігання
дитячому травматизму під час
зимових канікул».
Маковська В.М.

Документальне
оформлення
трудових
відносин працівників та
проходження державної
служби
(підготовка наказів про
призначення, звільнення,
переведення, присвоєння
рангів, внесення записів
до
трудових
книжок,
ведення особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення
реалізації
громадянами
України
права рівного доступу до
державної
служби
відповідно до особистих
якостей
і
досягнень,
залучення на державну
службу
фахових
працівників
Назаренко Н.І.
Надання методичної
допомоги з кадрових
питань ЗЗСО, ЗДО, ПНЗ
Шевченківського району.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.
Свято
засвічення
районної ялинки.
Бухтіярова Н.В.
Заходи до Дня Святого
Миколая.
Кравченко Н.О.,

Звіт
про
суми
нарахованої заробітної
плати
та
суми
нарахованого
єдиного
внеску
на
загальнообов’язкове
державне страхування до
фіскальних органів за
листопад 2019 року.
Вдовиченко Л.В.
Підготовка
статистичного звіту ДОН
з питань охорони праці
та
безпеки
життєдіяльності
в
закладах
освіти
Шевченківського району.
Маковська В.М.
Школа
свідомого
батьківства «Батьківська
просвіта».
Бухтіярова Н.В.
Почупайло В.М.
Підготовка
архіву
кадрової документації.
Назаренко Н.І.,
Вересокіна О.К.

Оперативна нарада в ШРДА

Здійснення аналітичної та
організаційної роботи з
кадрового менеджменту та
забезпечення контролю за
додержанням

Нарада
заступників
директорів з АГЧ:
1.Підсумки роботи за 2017
рік;
2.Організація роботи під час

ІV тиждень (грудень)
Контроль
за
перерахуванням коштів до
постачальників.
Карпова М.С.,
Мамаєва Н.В.,
Жуган Л.О.
ОК:
Оприбуткування
благодійної допомоги в
натуральному виразі та

Наказ
«Про підсумки І
(районного)
етапу
Всеукраїнського
конкурсу
«Учитель року -2020».
Петрова О.Ю.
Наказ
“Про
проведення
районного етапу конкурсу
“Джерело творчості” серед

законодавства
про
державну службу, про
працю,
дотримання
правил
внутрішнього
трудового розпорядку.
Назаренко Н.І.
Документальне
оформлення
трудових
відносин працівників та
проходження державної
служби
(підготовка наказів про
призначення, звільнення,
переведення, присвоєння
рангів, внесення записів
до
трудових
книжок,
ведення особових справ)
Назаренко Н.І.
Забезпечення
реалізації
громадянами
України
права рівного доступу до
державної
служби
відповідно до особистих
якостей
і
досягнень,
залучення на державну
службу
фахових
працівників
Назаренко Н.І.
Надання методичної
допомоги з кадрових
питань ЗЗСО, ЗДО, ПНЗ
Шевченківського району.
Назаренко Н.І.
Вересокіна О.К.

зимових
канікул
аварійних служб).
Маковська В. М.
Засідання
районної
старшокласників.
Виїзд в “ Артек”.

(робота

ради

Кравченко Н.О.
Засідання Ради директорів
закладів освіти.
Ярова Є.В.,
Новоселецький Г.Ю.

аналіз надходжень.
Гуляєва А.М.

педагогічних
працівників
позашкільних закладів освіти
Шевченківського району у
2020 році”.
Петрова О.Ю.
Бухтіярова Н.В.

Підготовка
звіту
з
виконання
«Програми
соціально – економічного
та культурного розвитку
Шевченківського району
по галузі «Освіта» за
2019 рік»
Доценко Л.С.
Підготовка звіту про
виконання
результативних
показників за 2019 рік
Міської
цільової
програми "Освіта Києва.
2016-2018 роки".
Доценко Л.С.
Підготовка звіту про
результати
виконання
"Плану заходів на 20162019 роки з реалізації
Стратегії розвитку міста
Києва до 2025 року" за
2019 рік.
Доценко Л.С.
Підготовка статистичної
звітності
з
фізичної
культури і спорту (2 ФК).
Кравченко Н.О.
Звіт
до
ДОН
про
забезпечення
гарячим
харчуванням учнів 1-4
кл. та учнів 5-11 класів.
Мазина І.В.

Статистична звітність в
РЦЗ
Вересокіна О.К.
Заявка-розрахунок
до
порядку
фінансування
страхувальників
для
надання матеріального
забезпечення за рахунок
коштів ФСС з ТВП.
Вдовиченко Л.В.
Річний
звіт
про
здійснення
державних
закупівель до відділу
економіки
Шевченківського району.
Коваленко Л.А.
Аналіз
відвідування
дітьми ЗДО та НВК
району за грудень 2019
року.
Борисенко Н.В.
Формування бази даних
про дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, яким у 2019
році виповнюється 18
років,
для
виплати
одноразової матеріальної
допомоги.
Реслер А.О.
Інформація

про

організацію харчування у
ЗНЗ району.
Мазина І.В.
Підведення підсумків по
виконанню
бюджету
2019 року
Підготовка
проектів
кошторисів на 2020 рік.
Кушнерик Ю.М.,
Машталірук Д.О.
Підведення
підсумків
щодо виконання ГБ 2019
року
Мамаєва Н.В.
Проведення
інвентаризації
готівки,
грошових документів та
бланків суворої звітності
у
приміщенні
каси
установи.
Воякіна О.В.,
Гуляєва А.М.
Близнюк А.М.
Карпова М.С.

