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Про виконання плану роботи Департаменту науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації на 2018 рік та схвалення  плану роботи 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації на 2019 рік 
 

Заслухавши доповідь директора Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації Карпової Л.Г. про хід виконання 

плану роботи Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації у 2018 році колегія відзначає. 

У 2018 році Департаментом науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації, органами управління у сфері освіти районних 

державних адміністрацій, місцевих рад, об’єднаних територіальних громад, 

управліннями освіти районних у місті Харкові рад, закладами дошкільної, 

загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої 

освіти всіх типів і форм власності, науковими установами області 

забезпечувалася якісна реалізація основних завдань державної політики в 

системі освіти та науки відповідно до чинного законодавства України.  

У 2018 році Департаментом науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації та органами управління у сфері освіти районних 

державних адміністрацій, місцевих рад, об’єднаних територіальних громад 

здійснювалася системна робота щодо виконання основних завдань на рік, 

реалізувалися заходи щодо подальшого реформування дошкільної, загальної 

середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, створення 

необхідних умов для рівного доступу громадян до якісної безперервної освіти, 

покращення умов праці педагогічних працівників, підвищення їх кваліфікації, 

соціального і професійного захисту, поліпшення ресурсного забезпечення 

закладів та установ системи освіти. 

Основні завдання Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації, органів управління освітою, закладів освіти різних 

типів, рівнів акредитації на 2018 рік виконані. 

У 2019 навчальному році державна політика у сфері освіти спрямована 

на реалізацію Закону України «Про освіту», Національної стратегії  

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа», Стратегії розвитку Харківської області до 2020 року, 

Обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини»  

на 2019-2023 роки, що затверджена рішенням сесії Харківської обласної ради 

від 06 грудня 2018 року № 817-VII, Програма реформування системи 
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інституційного догляду і виховання дітей у Харківській області на 2018-

2026 роки. 

З урахуванням зазначеної законодавчої бази складено План роботи 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації на 

2019 рік. 

 

Ураховуючи вищевикладене, колегія ухвалює: 

1. Інформацію про хід виконання плану роботи Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації на 2018 рік узяти до відома. 

2. Ухвалити план роботи Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації на 2019 рік (додається). 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Голова колегії                                                                                     Л. КАРПОВА 


