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Доповнення до Плану роботи Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти і науки України на 2019 рік 
 

1. ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЗАХОДИ 

Взяти участь у: 

1  Всеукраїнському семінарі-нарада з досвіду 

роботи закладів дошкільної освіти 
квітень  м. Суми 

Кулішов О.Ю., 

Юсупова С.В. 

2  Всеукраїнському семінарі-нарада з досвіду 

роботи закладів вищої освіти 
травень-червень 

за  

призначенням 

Кулішов О.Ю., 

Юсупова С.В. 

3  Всеукраїнському семінарі-нараді з досвіду 

роботи закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 

червень  
за   

призначенням 

Кулішов О.Ю., 

Юсупова С.В. 

4  Всеукраїнському семінарі-нарадіа з досвіду 

роботи ЗЗСО за результатами огляду-

конкурсу 

жовтень-листопад 
за  

призначенням 

Кулішов О.Ю., 

Гаєвська А.Г 

5  Всеукраїнському конкурсі "Інноваційний 

урок фізичної культури та урок фізичної 

культури з елементами футболу" 

листопад  
за  

призначенням 

Кулішов О.Ю., 

Гаєвська А.Г 

6  Всеукраїнський семінар-нарада з досвіду 

роботи ДЮСШ 
листопад-грудень 

за 

призначенням 

Кулішов О.Ю., 

Фішман Є.Д. 
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2. ПІДГОТОВКА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ: 

 

8.1. Підготовка звітів, інформаційних матеріалів щодо діяльності: 

1 Складання зведеної річної, квартальної 

фінансової та бюджетної звітності 

Порядок складання фінансової, 

бюджетної та іншої звітності 

розпорядниками та одержувачами 

протягом 

року  

Казаковцева Н.Л. 

 

2 Аналітична інформація щодо стану 

фізичного виховання у закладах освіти 

Миколаївської області  

Наказ МОН від 12.03.2018 № 241 

(зареєстрований у Мінюсті за                 

№ 411/31853) «Про Комітет з 

фізичного виховання та спорту» 

 

січень  

Юсупова С.В., 

Гаєвська А.Г., 

Фішман Є.Д. 

3 Звіт з фізичної культури і спорту» (форма № 

2-ФК) 

Наказ Мінмолодьспорту від 14.12.2015 

№ 461 «Про затвердження форми 

звітності № 2-фк (річна)» «звіт з 

фізичної культури і спорту та 

Інструкції щодо її заповнення». 

 

грудень  

 

Юсупова С.В., 

 

4 Звіт про проведення 14 літньої Універсіади 

України 2019 року 

Наказ від 02.01.2019 р. № 2 «Про 

затвердження Календарного плану 

спортивно-масових та оздоровчих 

заходів Миколаївського обласного 

відділення (філії) Комітету з фізичного 

виховання та спорту МОН України на 

2019 рік» 

серпень  Куліщов О.Ю., 

Юсупова С.В. 

 

5 Вжити заходів щодо посилення 

протипожежної та техногенної безпеки 

Наказ МОН від 28.09.2-17 № 1224 

«Про затвердження плану заходів 

щодо посилення протипожежного та 

техногенного захисту об’єктів» 

 

 протягом 

року  

Кучів Н.А. 
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3. ВЗАЄМОДІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА СМІ: 

1 Відповіді, інтерв’ю та коментарі на запити 

ЗМІ щодо питань у межах компетенції та 

роботи філії 

 

Закон України про «Інформацію» 

протягом 

року 

Кулішов О.Ю. 

Розміщення інформаційних матеріалів щодо діяльності відділення (філії): 

1 За підсумками участі спортсменів у: 

– XIV Універсіаді України 2019 року; 

– ІІ Літній Гімназіаді України 2019 року; 

– Спортивних іграх серед студентів коледжів 

у 2019 році; 

Наказ Миколаївського обласного 

відділення (філії) 

серпень –

грудень 

2019 

Юсупова С.В., 

Кучів Н.А., 

Фішман Є.Ю. 

 

2 Інформації щодо реалізації Планів та завдань 

Миколаївського обласного відділення (філії) 

Комітету з фізичного виховання та спорту  

міністерства освіти і науки України на 2019 

рік. 

Закон України від 13.01.2011 № 2939- 

IV «Про доступ до публічної 

інформації», 

Закон України від 02.10.1992 № 2657-

ХІІ «Про доступ до публічної 

інформації». 

грудень 

2019 

Кулішов О.Ю., 

Юсупова С.В. 

 

 


