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ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник голови 
райдержадміністрації 
____________ Юрій ПЕТРЕНКО
«___» __________ 2019 року





Пропозиції
управління освіти, молоді та спорту
до плану основних заходів Лозівської районної державної адміністрації
за період з 06 січня по 12 січня 2020 року

Дата та час
проведення
Назва заходу
Місце проведення
Відповідальний
Примітка 
Понеділок
06 січня
10:00
Планерна нарада
Управління освіти,
молоді та спорту
Бойко В.І.,
начальник Управління

Вівторок
Середа
08 січня
 08.00-12.00
Прийом громадян
Управління освіти,
молоді та спорту
Бондаренко Н.В., 
заступник начальника Управління 

Четвер
09січня
 08.00-12.00
Прийом громадян
Управління освіти,
молоді та спорту
Власенко Н.В., 
заступник начальника Управління

П’ятниця
10січня
08.30
Засідання інтегрованої групи вчителів української мови та літератури, іноземної мови
Управління освіти, молоді та спорту 
Телятник А.І.,
методист, методист районного методичного кабінету Управління

10 січня
10.00
Консультативна година з підготовки команди району до обласної олімпіади з української мови та літератури
Управління освіти, молоді та спорту
Телятник А.І.,
методист, методист районного методичного кабінету Управління

Неділя





Протягом тижня
 За окремим графіком
Організаційно-методичний супровід  підготовки статистичного звіту 85-РВК
Управління освіти,
молоді та спорту, заклади освіти Лозівського району
Бондаренко Н.В., 
заступник начальника Управління 
Утенкова І.В., методист районного методичного кабінету  Управління,
керівники закладів 
дошкільної освіти


За окремим графіком
Організаційно-методичний супровід діяльності закладів освіти щодо організації змістовного дозвілля дітей у період новорічних та різдвяних канікул
Управління освіти,
молоді та спорту, Лозівського району
Бондаренко Н.В., 
заступник начальника Управління 
Іванова Н.М., методист районного методичного кабінету Управління,
керівники закладів дошкільної освіти, керівники закладів загальної середньої освіти

За окремим графіком
Надання звітів до центру МТЗ ДНіО ХОДА
Управління освіти,
молоді та спорту
Сапецьких О.Є., начальник групи централізованого господарчого обслуговування Управління
Гора В.І. інженер-енергетик групи централізованого господарчого обслуговування Управління

За окремим графіком
Координаційно-методичний супровід  роботи закладів освіти щодо підготовки переможців ІІ (районного етапу) до ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
Заклади загальної середньої освіти
Бондаренко Н.В., 
заступник начальника Управління 
Іванова Н.М., методист районного методичного кабінету Управління


За окремим графіком
Інформаційно-аналітичне забезпечення роботи централізованої бухгалтерії Управління
Управління освіти,
молоді та спорту
Кортяк ТВ, 
головний бухгалтер централізованої бухгалтерії Управління
Погуляй Т.Л., 
заступник головного бухгалтера централізованої бухгалтерії Управління 

За окремим графіком 

Підготовка звітів з кадрових питань та надання їх до ДНіО ХОДА; фонду соціального захисту інвалідів; центру зайнятості тощо
Управління освіти,
молоді та спорту
Винник І.В.,
завідувач методичним центром юридичного та кадрового забезпечення Управління


За окремим графіком 
Підготовка інформації щодо переліку актів управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, прийнятих за звітний період
Управління освіти, молоді та спорту
Винник І.В. юрист методичного центру юридичного та кадрового забезпечення Управління


За окремим графіком
Підготовка тендерної документації та проведення публічних закупівель в електронній системі ProZorro
Управління освіти,
молоді та спорту
Кизименко А.П.,
економіст централізованої бухгалтерії Управління

За окремим графіком
Контроль за використанням лімітів енергоносіїв у ЗО району
Управління освіти,
молоді та спорту
Малишева О.М.,
економіст централізованої бухгалтерії Управління

За окремим графіком
Контроль за організацією та якістю харчування учнів/вихованців закладів освіти Лозівського району
Управління освіти,
молоді та спорту
Житкова Л.В., начальник відділу організації харчування централізованої бухгалтерії Управління

За окремим графіком
Контроль за станом відвідування учнями/вихованцями навчальних занять закладів освіти
Управління освіти,
молоді та спорту
Полякова О.П., 
методист навчально-методичного центру психологічної служби Управління

За окремим графіком
Контроль стану температурного режиму у закладах освіти
Управління освіти,
молоді та спорту
Гора В.І., інженер-енергетик групи централізованого господарчого обслуговування Управління

За окремим графіком
Участь членів асоціації «Стожари» у навчально-тематичних зборах лідерів учнівського самоврядування Харківської області
Комунальний заклад   «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»

Власенко Н.В., заступник начальника Управління
Тиха С.Ф., директор Будинку дитячої та юнацької творчості Лозівської районної ради, керівники гуртків

За окремим графіком
Розважально-інтелектуальна програма «Європейський новий рік»
КЗ «Краснопавлівський ліцей»
Лозівської районної ради
Власенко Н.В., заступник начальника Управління
Тиха С.Ф., директор Будинку дитячої та юнацької творчості Лозівської районної ради, 
керівники гуртків



Начальник управління		                                                    Вікторія БОЙКО
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