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1. Вступ 

В своїй діяльності відділ освіти, культури, молоді та спорту Бочечківської 

сільської ради (далі - відділ) керується Законом України «Про освіту», «Про 

дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», 

«Про охорону дитинства», Концепцією «Нової української школи», державними 

національними та регіональними програмами, Законом України «Про культуру», 

законодавчими та нормативно-правовими актами, що координують діяльність 

органів місцевої влади з питань реалізації державної політики у сфері культури і 

мистецтв.  

У відділі працюють чотири особи. На всіх працівників розроблені посадові 

інструкції. Діяльність відділу здійснюється на основі плану роботи на 2020 рік. 

 

 

І. АНАЛІЗ РОБОТИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ,  КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ,  

МОЛОДІ ТА СПОРТУ  ЗА  2019 РІК 

 

1.1. Мережа закладів освіти 

 

На території Бочечківської сільської ради  функціонують Бочечківський 

навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад» та Козацький навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад», які є 

опорними.  

 

1.2. Дошкільна  освіта  

 

Система дошкільної освіти відділу представлена дошкільними групами при 

НВК. У двох начальних закладах функціонує 7 дошкільних груп, де виховується 

112 дітей, з них 65 – ДНЗ Бочечківського НВК, 47 – ДНЗ Козацького НВК. 

Відсоток охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3 до 6 років становить - 

96 %.  

У своїй діяльності  дошкільні навчальні заклади керуються Законами 

України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про 

внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної 

освіти щодо організації навчально-виховного процесу», Базовим компонентом 

дошкільної освіти, чинними програмами з дошкільної освіти та іншими 

нормативно-правовими актами. 

У 2019 році педагоги ДНЗ брали участь у обласному фестивалі-огляді 

фахової майстерності педагогів закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля» 

(вихователем Мохнушко Ю. В.) та обласному огляді-конкурсі дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку де зайняли ІІІ призове місце (Козацький НВК).  



 

Вихователі впроваджують технологію «ЛЕПБУК», новітній спосіб 

організації навчальної діяльності з дошкільниками і молодшими школярами. Це 

- гра, творчість,  пізнання і дослідження нового, повторення і закріплення 

вивченого, систематизація знань і просто цікава форма спільної діяльності 

дорослого і дитини.  

В умовах освітньої реформи «Нова українська школа», що здійснюється 

Міністерством освіти і науки України, важливим завданням є забезпечення 

наступності між дошкільною і початковою ланками освіти, оскільки гармонійний 

розвиток особистості дитини у період дошкільного дитинства та старту 

шкільного життя – основа подальшого її успіху в умовах безперервної освіти. 

Тому в закладах освіти налагоджено тісну співпрацю вчителів початкових класів 

та вихователів дошкільних груп.  

Фактичні видатки на 1 вихованця у 2018/2019 навчальному році становила 

15 573 грн., а у  2019/2020 навчальному році 29 203 грн. 

Значне інвестування у функціонування опорних закладів вносить місцева 

влада. У 2019-2020 н.р. у дошкільному навчальному закладі Бочечківського НВК 

було проведено поточний ремонт харчоблоку (заміна кухонних меблів та мийок), 

облаштовано витяжку кухонну загалом на суму  79 563 грн. 

Заклади ЗДО активно впроваджують у навчальний процес Державний 

Базовий компонент дошкільної освіти шляхом реалізації програми розвитку дітей 

дошкільного віку «Дитина». 

Залишається актуальним питання забезпечення ЗДО комп’ютерною 

технікою, підключення до мережі Інтернет та введення сучасних технологій у 

роботу вихователів. Належне медичне обслуговування здійснюється у обох 

закладах освіти. Проте оснащення медичних кабінетів не повністю відповідає 

вимогам чинного законодавства. З дошкільнятами працюють логопеди, 

практичніі психологи, соціальні педагоги. 

 

1.3. Загальна середня освіта 

 

Сьогодні мережа закладів освіти в громаді налічує 2 опорні  заклади, у 

яких  навчається 268  учнів. Середня наповнюваність класів  становить 12,2 учнів. 

Фактичні видатки на 1 учня у школі у 2018/2019 навчальному році становила 

28 058 грн, у 2019/2020 навчальному році 40 711 грн. 

Для Козацького НВК придбано та обладнано лінгафонний кабінет з 

інтерактивною дошкою та ноутбуками на суму 249 275 грн. та географічний 

кабінет з комплектом інтерактивного мультимедійного комплексу на суму 

256 000 грн. Виконано роботи по підключенню робочих учнівських місць до 

електромережі у кабінеті географії на суму 2 256 грн. та в лінгафонному кабінеті 

- 1 348 грн., придбано нові парти для обох кабінетів. 

 Бочечківський НВК оснащений 37 комп’ютерами, 3 інтерактивними 

дошками, 3 мультимедійними комплексами. Усі наявні  комп’ютери в закладі 



 

підключені до мережі Інтернет, наявна мережа Wi-Fi з безпечним доступом. 

Навчальне устаткування новоствореної  медіатеки є невід’ємною частиною 

освітнього процесу. Для учнів – це джерело нових знань і засіб для засвоєння, 

узагальнення, повторення вивченого матеріалу.  

На початку 2019-2020 н.р. було оснащено інтерактивною панеллю кабінет 

біології, що дає можливість використовувати на уроках навчальні фільми, 

презентації та таблиці. Ноутбуки, які входять в комплект обладнання, дозволяють 

організувати індивідуальну та групову роботу з навчально-проектної діяльності. 

У комплект додані готові мікропрепарати у відповідності до навчальної програми.  

 

1.4. Нова Українська школа 

 

Продовжується реформа в освіті, відбуваються корінні зміни в початковій 

школі. За активної підтримки держави, органів місцевого самоврядування в усіх 

закладах ЗСО громади створено новий  освітній простір: нове навчальне 

обладнання, одномісні парти та стільці; сучасні програмні та технічні засоби 

навчання: ноутбуки, копіювальна техніка. Цього року з державного бюджету на 

Нову українську школу виділено 93 369 грн, із сільського бюджету – 979 421 грн.  
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та 2 класів НУШ обладнані та облаштовані всією необхідною оргтехнікою та 

меблями: парти, стінки, м’які куточок; нетбуки, підключені до мережі Інтернет, 

інтерактивні дошки з проекторами, ламінатор, кольоровий принтер, стенди, 

засоби навчання (розвивальний та навчальний дидактичний матеріал). Ефективне 

освітнє середовище створило новітні інформаційно-комунікаційні технології, що 

підвищує ефективність роботи вчителя та управління освітнім процесом. 

Відповідно до вимог Нової української школи шкільні бібліотеки як у 

Бочечківському так і в Козацькому НВК було реконструйовано у сучасні 

медіатеки з інтерактивним сенсорним модулем та комп'ютерною технікою. Для 

учнів – це можливість здобуття  нових знань і засіб для засвоєння, узагальнення, 

повторення вивченого матеріалу. 

 

1.5. Інклюзивна освіта та соціальний захист  

 
Запровадження інклюзивного навчання створило передумови для 

інтегрування дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітній простір. 

З 02.09.2019 у Бочечківському НВК організовано інклюзивне навчання для 3 

дітей з особливими освітніми потребами у 2 класах (3, 4 класи). З метою 

забезпечення кваліфікованої допомоги в засвоєнні навчального матеріалу учнями 

з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах у штатний розпис 

Бочечківського НВК введено 2 посади асистента вчителя. Корекційно-

розвиткову складову забезпечують  практичний психолог та логопед закладу. 

 Адміністрацією закладу проведено відповідну роботу щодо створення 

умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, дітей з інвалідністю.  



 

Для 2 дітей, які за станом здоров’я не можуть відвідувати заклади загальної 

середньої освіти у 2019/2020 навчальному році організовано індивідуальну 

форму навчання. 

Відділ  виконує низку соціально-педагогічних завдань, що регламентовані 

такими нормативними документами, як Закон України «Про освіту», Закон 

України «Про охорону дитинства», Закон України «Про загальнодержавну 

програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 

дитини» на період до 2020 року»,  Закон України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», Закон України «Про соціальну роботу з 

дітьми та молоддю», Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закон України «Про 

реабілітацію інвалідів в Україні», Закон України «Про попередження насильства 

в сім’ї», Постанова Кабінету Міністрів України № 226 від 05.04.1994 «Про 

поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального 

забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».     

З  метою  забезпечення  захисту прав  та  інтересів  вихованців та учнів  

закладів освіти  постійно здійснюється моніторинг роботи щодо соціальної 

підтримки учнів пільгових категорій. 

Дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в закладах 

загальної середньої освіти навчається – 10. 

У 2019 році соціальну підтримку отримали  діти пільгових категорій, а саме: 

10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 6 дітей з 

малозабезпечених сімей, 50 дітей з багатодітних сімей, 3 дитини з особливими 

освітніми потребами, 10 дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 30 

дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, 18 дітей з 

неблагополучних сімей, 1 дитина-інвалід і 15 дітей одиноких матерів. 

Для 8 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шкільного 

віку, які проживають у сім’ях опікунів (піклувальників), за рахунок коштів, 

передбачених кошторисом видатків, на придбання учнівської форми. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 року 

№ 823 дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, вчасно 

виплачується державна допомога по досягненню 18-річного віку в розмірі 

1810,00 гривень.  

 

1.6.  Психологічна служба 

 

Одним із стратегічних завдань модернізації освіти в Україні в контексті 

вимог єдиного європейського освітнього простору є розвиток освітніх систем, у 

тому числі й розвиток психологічної служби. 



 

Забезпечення закладів освіти фахівцями психологічної служби 

(практичними психологами, соціальними педагогами) становила 3 особи (2 

практичних психологів та 1 соціальний педагог).   

Головне завдання в розвитку психологічної служби системи освіти полягає 

у створенні всебічно розвиненої системи зі зміною підходів до ролі та роботи 

психолога в закладі освіти. Зміна підходів у роботі спеціалістів психологічної 

служби обумовлена, перш за все, розбудовою Нової української школи, що 

потребує оновленої ролі спеціаліста служби. Ця роль визначається утвердженням 

цінностей дитиноцентризму, які змінюють  акценти в роботі практичних 

психологів та соціальних педагогів: не «знайти ваду», а «розкрити можливості».  

Значну увагу приділено формуванню безпечного освітнього середовища як 

однієї із складових формули Нової української школи.  
Практичними психологами проведено тренінги, практичні заняття, 

спрямовані на   попередження в умовах змін можливих ризиків у професійній 

діяльності вчителів, формування в них психологічної готовності до роботи в 

Новій українській школі, упровадження нового Державного стандарту 

початкової загальної освіти, усвідомлення наявних стереотипів педагогічних дій 

і сприйняття учня, його навчальної діяльності та власної ролі в освітньому 

процесі.  

 

1.7.  Шкільний автобус.  

 

У 2019-2020 н.р. п'ятьма  шкільними автобусами підвозиться до закладів 177 

учнів та 46 вихованців ДНЗ. Логістика підвезення школярів до навчального 

закладу включає 8 маршрутів із розрахунком відстаней та орієнтовного часу в 

дорозі – до 60 хвилин.  

У 2019 році придбано шкільний автобус «Еталон А – 08116 Ш» Козацькому 

НВК для підвезення учнів  з с. Хижки. Здійснено ремонт шкільних автобусів на 

суму 79 346 грн.  
   

1.8. Фізична культура і спорт.  
 

Фізична культура – складова частина загальної культури суспільства, що 

спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та 

інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її 

особистості. Спорт є органічною частиною фізичної культури, особливою 

сферою виявлення та уніфікованого порівняння досягнень людей у певних видах 

фізичних прав, технічної, інтелектуальної та іншої підготовки шляхом змагальної 

діяльності. 

 Основними завданнями розвитку фізичної культури та спорту є: 

впровадження фізичної культури та спорту в повсякденний побут учнів, 

покращання та зміцнення їх здоров’я, підготовка дітей до самостійного життя, 



 

трудової діяльності, підвищення ефективності фізкультурно-масової, оздоровчої 

та тренувальної роботи, пропаганди олімпійських видів спорту, ідей 

олімпійського руху, підготовка молоді до захисту Вітчизни.  

Відповідно до законів України «Про фізичну культуру та спорт», «Про 

освіту», «Про позашкільну освіту», Державної програми розвитку фізичної 

культури та спорту Бочечківською сільською радою проводиться певна робота 

щодо утримання, використання та збереження матеріально-технічної бази 

фізичної культури і спорту, створення умов для систематичних занять населення 

фізичною культурою та спортом. 

На території Бочечківської сільської ради функціонує 13 спортивних споруд: 

1-спортивна зала, 2-пристосованих приміщень для проведення занять з фізичної 

культури, 1- футбольне поле, 3 волейбольних майданчики, 2 – баскетбольних, 2– 

міні-футбольних, 2 стрілецькі тири.  

На території Бочечківської сільської ради функціонує 2 навчальних заклади, 

у яких навчається та виховується 261 учень та 112 дітей дошкільного віку. 

Вчителями фізичної культури навчальних закладів у позаурочний час 

проводяться заняття на тренажерах для бажаючих учнів та молоді Бочечківської 

сільської ради.  Встановлення тренажерів дало можливість усім бажаючим 

долучитись до занять фізичною культурою та з користю проводити час.   

Протягом 2019 років матеріальна база навчальних закладів поповнилася 

дрібним спортивним інвентарем.  

         Заклади освіти Бочечківської сільської ради забезпечені педагогічними 

кадрами. Усі вчителі, що викладають фізичну культуру, вчасно проходять 

курсову перепідготовку та атестацію, підвищують свою фахову майстерність 

шляхом самоосвіти та участі у районному методичному об’єднанні вчителів 

фізичної культури.               

Для пропаганди здорового способу життя у Бочечківському НВК 

систематично проводяться спортивні змагання. Учні беруть активну участь у 

районних та обласних змаганнях та мають такі досягнення: змагання з лижних 

гонок, ІІ м.; змагання з міні-футболу на кубок ДЮСША, І м.; змагання з міні-

футболу на приз воїна-інтернаціоналіста  В.Назаренка, І м.; кубок голови 

райдержадміністрації з фут залу, ІІ м.; змагання на кубок району з тенісу (жінки), 

ІІІ м.; районні змагання з волейболу (жінки), ІІІ м. 

В районних змаганнях з міні-футболу серед юнаків старшої вікової групи 

присвячених Дню захисника України  команда Козацького НВК зайняла ІІ місце, 

і І місце зайняла команда юнаків молодшої вікової групи.  У  районних  

спортивних змаганнях «Олімпійське лелеченя» команда  виборола ІІ місце, у  

районній Спартакіаді з волейболу – ІІ і ІІІ місце.  У районних  спортивних 

змаганнях  з тенісу Галкін Денис з 9 кл., та Кобзарьов Олександр з 11 класу  

вибороли  ІІ місця. У змаганнях за кубок РДА команда юнаків  зайняла ІІІ місце.  

Активними учасниками у змаганнях та конкурсах є не тільки учні, а й 

учителі: вчитель фізкультури Козацького НВК П’ятницький С.Г. у районних 



 

змаганнях з лижних гонок в залік І спартакіади серед педагогічних та інших 

працівників закладів загальної середньої освіти зайняв ІІ місце, вихователь ДНЗ 

Лук’яненко Т.М.  -   ІІІ місце. У районних змаганнях з волейболу серед 

педагогічних працівників, присвячених «Дню захисника України» збірна 

Бочечківського ОТГ посіла ІІ місце.  

Аналіз розвитку молодіжної політики і фізичної культури та спорту 

свідчить, що в Бочечківській сільській раді вдалось зберегти діяльність основних 

складових фізкультурного та молодіжного руху, не допустити різкого зниження 

спортивного потенціалу. 

 

1.9. Робота сільських будинків культури, сільських клубів та 

сільських бібліотек 

 

Пріоритетними напрямками роботи закладів культури Бочечківської 

сільської ради у 2019 році було національно-патріотичне виховання, розвиток 

художньої самодіяльності, народної творчості, пропаганда народної культурної 

спадщини, робота з молоддю та дітьми.  

На території Бочечківської сільської ради функціонують 5 закладів 

культури: 2 сільських будинки культури (Бочечківський та Козацький) та 3 

сільські клуби (Сахнівський, Хижківський та Новомутинський).  

При закладах культури працюють різні за жанрами та видами гуртки 

художньої самодіяльності, любительські об’єднання, клуби за інтересами. 2 

колективи носять звання «народний»: народний аматорський жіночий вокальний 

ансамбль «Проліски» Бочечківського СБК та народний аматорський жіночий 

вокальний ансамбль «Козачаночка» Козацького СБК.  

Працівниками клубних закладів постійно проводяться інформаційно-

просвітницькі та мистецькі заходи, спрямовані на утвердження патріотизму, 

духовності і моральності, формування національної свідомості населення 

шляхом відзначення державних свят, знаменних та пам’ятних дат з історії 

України (урочистості з нагоди Дня Соборності України, Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав, Дня вшанування пам’яті Героїв 

Небесної Сотні, відзначення Шевченківських свят, урочистості з нагоди 

завершення Другої Світової війни, Дня пам’яті та примирення, Міжнародного 

дня захисту дітей, Дня Конституції України, Дня Державного прапора України, 

Дня незалежності України, Дня захисника України, Дня Гідності та Свободи, 

вшанування пам’яті жертв Голодоморів в Україні та відзначення Дня Святого 

Миколая, новорічних та Різдвяних свят).  

Усього на території сільської ради налічується 25 колективів художньої 

самодіяльності (142 учасники): музично-інструментальних - 2, вокально-хорових 

- 11, хореографічних - 2, театральних - 1, фольклорних – 2,  інші – 7.  Крім того, 

функціонують 6 любительських об’єднань, які налічують 33 учасника. 

Учасники  вокально – хорового  жанру постійно 



 

задіяні  в  різноманітних  масових  та тематичних  заходах, концертах, 

приурочених  державним  та  професійним  святам, 

які  проходили  на  території  об’єднаної  територіальної  громади. Вони 

працюють  над   удосконаленням  рівня  виконання  творів, а також – 

оновленням  репертуару.  

  В Бочечківському будинку культури діє 2 формування по хореографічному 

жанру.  

Хореографічний колектив «Сюрприз» Бочечківської сільської ради, 

сформований у 2013 року на базі Бочечківського НВК, є постійним  учасником 

районних, обласних заходів, Всеукраїнських та Міжнародних  конкурсів.  У 2019 

році брав участь в Обласному святі дитячої творчості «Юні таланти Сумщини – 

рідній Україні!» який проходив 30 травня в м. Путивль.  

     У 2019 році хореографічний колектив виборов ІІІ місце у VІIІ Міжнародному 

фестивалі-конкурсі «DAS-FEST». Цього ж року у Міжнародному дитячому та 

молодіжному фестивалі-конкурсі хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси» 

юні танцівниці посіли ІІ місце.  

2 листопада 2019 року у Батуринському міському будинку 

культури  відбувся V-й ювілейний Всеукраїнський фестиваль-конкурс 

хореографічного мистецтва «Територія Талантів – 2019», в якому 

хореографічний колектив «Сюрприз» посів почесне ІІ місце.  

Гуртки  сольного  співу  присутні  майже  в  кожному  клубному  закладі 

.Учасники гуртків  постійно  задіюються   для участі в різноманітнітх 

масових  заходах, концертах  не  тільки    клубних  закладів, але і 

заходах  громади.  

Та найяскравішими заходами на території Бочечківської сільської ради є 

святкування дня села. Урочисті заходи у селі Козацьке розпочалися з відкриття 

світлового фонтану та дитячого ігрового майданчика. Наступним етапом у 

розбудові рекреаційної інфраструктури центру села стане озеленення території 

довкола водограю.  

18 серпня святкували день села в с. Бочечки. У програмі свята - концерт 

народного гурту «Мальви» та окремої мотопіхоти 58 бригади м. Конотоп. 

Святкування урочистостей завершили солісти Бочечківського будинку культури. 

Вже традиційно  7  вересня відзначають день села жителі сіл Сахни, Бондарі, 

Савойське. Аматори сцени Сахнівського сільського клубу вітали земляків 

гуморесками, танцювальними та музичними композиціями, що присвячувались 

Україні, рідному краю.  

Для висвітлення роботи закладів культури Бочечківської сільської ради у 

всесвітній мережі Інтернет та на каналах місцевого телебачення була запрошена 

Конотопська телерадіокомпанія «Вежа».  Відзначення свята «Івана Купала», Дня 

села, театралізовану виставу до Дня Святого Миколая, сюжет про майстриню с. 

Козацьке Дриг Надію Михайлівну, інтервью з учасником АТО Муравьйовим 



 

Миколою Сергійовичем мають змогу  переглянути всі бажаючи у зручний час, 

адже всі ці відео розміщені у мережі Інтернет.  

27 березня дитячий драматичний колектив Бочечківського будинку 

культури брав участь в районному фестивалі драматичних колективів 

«Театральна веселка» та  посів  ІІ місце.   

Покращення матеріально-технічної бази закладів культури є одним із 

першочергових завдань громади. Бочечківською сільської радою було виділено 

значні кошти на поліпшення матеріально-технічної бази цих закладів.  

В  2019 року для учасників хореографічного аматорського танцювального 

колективу «Сюрприз» придбано сценічні костюми на суму 40 700 грн. та одяг 

сцени на 120 000 грн.  

Для Козацького сільського будинку культури закуплено звукову апаратуру 

на 67 588 грн. та 3 мікрофони – 5 тис. 692 грн.  

Проведені ремонтні роботи глядацької зали, системи освітлення, сцени  

Сахнівського сільського клубу на суму 199 800 грн. та поточний ремонт системи 

опалення  98 тис. грн.  

У 2019 році Бочечківським будинком культури надано платних послуг на 

суму 4,8 тис. грн. Надходження від оренди по Козацькому будинку культури   

54,7 тис. грн.  

Робота закладів культури Бочечківської сільської ради спрямована на 

створення умов, для забезпечення масового відпочинку населення у сфері 

культури та дозвілля, вдосконалення організації вільного часу, активного 

відпочинку і розваг, задоволення культурних запитів різноманітних верст 

населення.  

Бібліотечні послуги населенню Бочечківської сільської ради надають  4 

бібліотеки. 

      В бібліотеках  працює 4 працівника, із них повну вищу освіту мають 2 особи, 

базову вищу  – 2, в т.ч. базову вищу спеціальну – 1. 

      Повний робочий день у бібліотеках працює 3 чоловіка, неповний -1 (0,5  

ставки працівник Хижківської сільської бібліотеки). 

          Основні  показники роботи бібліотек Бочечківської сільської ради 

     Користувачів -  1755 осіби; згідно з єдиною реєстраційною картотекою – 1755, 

з них дітей – 292, юнацтва – 264. 

    Книговидача склала 36133 примірників, з них дітям – 10712, юнацтву – 12120 

примірників. 

     Відвідування  бібліотек складають 10399, в т. ч. діти – 5050.    

Бочечківська сільська бібліотека має 3 комп’ютери які підключені до мережі 

Інтернет. Козацька сільська бібліотека 1 комп’ютер.  

     Протягом року послугами Інтернет скористалися  41 особа. 

     Опалюються 4 бібліотеки. 

         На початок звітного періоду книжковий фонд бібліотек Бочечківської 

сільської ради становив  31135 документів, в т.ч. державною мовою 22563. 



 

         За рік до бібліотек надійшло:   433 документи, державною мовою – 214 . В 

т.ч. книг – 86 .  

        Протягом року бібліотеки одержали  194 примірників періодичних видань. 

Сума передплати на 2019 рік становить 10 000 грн. 

        За звітний період вибуло 1302 документів, в т.ч. державною мовою – 622.  

Книг вибуло  - 1300 примірників, електронних видань –  2.          

      На 01.01.2020 року книжковий фонд  бібліотек становить  30159 документів. 

Державною мовою – 22208.                    

З урахуванням сучасних вимог  на виконання Державної цільової програми 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, Указу 

Президента України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді на 2016-2020 роки»  бібліотечні працівники  вносять зміни та 

доповнення в систему роботи з дітьми. Більш широко  використовують потенціал 

бібліотек для відродження патріотизму, як важливої складової особистості, 

удосконалюють форми і методи  роботи, підвищують просвітницьку якість 

масових заходів.  

У день, коли вся громадськість України віддавала шану героям Небесної 

сотні, в  Козацькій сільській бібліотеці пройшов тематичний захід «Вічна слава 

безсмертю хоробрих», У Бочечківській – слайд-спогад «І рани їхні вже їм не 

болять». 

       Не забувають бібліотекарі  і про героїчне минуле нашого народу, яке тісно 

переплітається з сьогоденням.  Традиційно   вшановують пам’ять героїв Крут, 

воїнів – афганців, загиблих воїнів Другої Світової війни, жертв політичних 

репресій.    

      Битва під Крутами має важливе значення для української колективної пам’яті 

та української ідентичності. Цій події були присвячена година пам’яті «Ніколи 

не забути цих юних душ нескорений політ» (Козацька сільська бібліотека). У 

Сахнівській, Хижківській та  Бочечківській сільських бібліотеках були 

оформлені книжкові виставки «Навіки молоді», «На крутій горі ще гуркочуть 

Крути». 

      З метою героїко-патріотичного виховання, через проведення заходів для 

нового покоління українців в бібліотеках  відбулись: свято Соборності  «Одна у 

нас земля і одна у нас Україна» (Бочечківська сільська бібліотека), огляд 

літератури біля книжково-ілюстративної виставки  «В сім’ї єдиній», година 

державності «Мужність у просторі і часі» (Козацька сільська бібліотека). 

Робота закладів культури Бочечківської сільської ради спрямована на 

створення умов, для забезпечення масового відпочинку населення у сфері 

культури та дозвілля, вдосконалення організації вільного часу, активного 

відпочинку і розваг, задоволення культурних запитів різноманітних верст 

населення. 

        З нагоди відзначення Незалежності України у Бочечківській сільській 

бібліотеці проведено гру-мандрівку «Державні та народні символи України», 



 

конкурс дитячих малюнків та віршів «Моя Україна – найкраща у світі».  У 

книгозбірнях були оформлені книжково-ілюстративні виставки на тему «Усе це 

моя країна із гордим ім’ям Україна», «Любіть і знайте Україну», «Живи та міцній, 

Українсько державо». Полички виставки знайомили користувачів з історією і 

сьогоденням нашої країни, допомогли  теперішнім українцям значно краще 

зрозуміти своїх предків, які будували підмурівок незалежності нашої держави, 

оцінити що вдалося, що – ні, зрозуміти, що кожному поколінню українців треба 

вміти відстоювати своє.       

      В рамках заходів «Канікули в бібліотеці» Бочечківська сільська бібліотека 

запросила до своєї гостини дітей  на конкурс-вікторину на кращу колядку –

Новорічна гірлянда». 

      Традиційно, під час весняних канікул, у книгозбірнях   пройшов Тиждень 

дитячого читання.  Бібліотекар Бочечківської сільської бібліотеки Костенко Н.П.  

організувала свято «Чарівне місто книгограй». Бібліотекар Козацької книгозбірні 

Шостак І.М. провела виставку-конкурс малюнків «Мій казковий герой». 

      Читачка Козацької сільської бібліотеки Мельник Каріна взяла участь у  

конкурсно-розважальній програмі «Розумники і Розумниці». Захід проходив на 

базі Конотопської районної бібліотеки в рамках Тижня дитячого читання. 

        У районній бібліотеці традиційно відбувся щорічний районний конкурс 

читців «Вічне Тарасове слово», який сприяв популяризації творчої спадщини 

Великого Кобзаря.  

       У Конкурсі прийняли участь  Лебідь Володимир (читач Хижківської 

сільської бібліотеки), Омельчук Віра (читачка Козацької сільської бібліотеки), 

Артеменко Дарина (читачка Бочечківської сільської бібліотеки). 

      До річниці Чорнобильської трагедії у сільських бібліотеках відбулися: 

тематичний захід «На батьківщину повертають журавлі» (Козацька сільська 

бібліотека), відео-екскурс «Чорним лихом, чорним смутком в ніч квітневу став 

Чорнобиль» (Бочечківська сільська бібліотека), година пам’яті «Вічні дзвони 

подвигу і скорботи» (Сахнівська сільська бібліотека). 

       2019 рік – рік реалізації правопросвітницького проекту Міністерства юстиції 

України «Я маю право».  До реалізації цього проекту долучилися і сільські 

бібліотеки. Бібліотекарем Козацької книгозбірні було оформлено книжкову 

виставку «А чи маю я право?». У Бочечківській сільській бібліотеці пройшла 

правова бесіда-гра «Правові сходинки», у Хижківській - бесіда «Я маю право 

жити на землі».   

 

1.10. Організація харчування 

 

Організація харчування дітей у освітніх закладах належить до пріоритетних 

завдань виконавчих органів місцевого самоврядування. Відповідно до ст.19 

Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про місцеве  

самоврядування в Україні ( зі змінами), п.5 Постанови Кабінету Міністрів 



 

України від 18.01.2016 № 15 «Про внесення змін до Порядку надання послуг з 

харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно -  

технічних навчальних закладах».          

У 2019 році гаряче харчування організовано для усіх учнів, що становить 

100% від загальної кількості учнівського контингенту. Кошти, затверджені для 

організації харчування  на цей рік, становлять 371 745 грн. 

Відсоток охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3 до 6 років 

становить - 96 %. Харчування в закладах дошкільної освіти організоване 

відповідно до вимог чинного законодавства. Харчування дітей в ЗДО 

здійснюється за рахунок сільського бюджету та батьківської доплати (60% - 

сільський бюджет, 40% - батьківська плата). Середня вартість харчування 1 

дитини в день становить 20 грн. З 1 червня 2019 вартість харчування 1 дитини 

збільшено до 24 грн (67% - сільський бюджет, 33 % - батьківська доплата). 

Безкоштовне харчування дітей, які належать до вразливих категорій сімей, 

здійснюється відповідно до Закону України «Про охорону дитинства». Пільгами 

на оплату за харчування користувались 21 дитина. На харчування дошкільнят з 

сільського бюджету виділено 510 416 грн. 

У 2019 році функціонували шкільні їдальні у кожному з закладів. Гарячим 

харчуванням було охоплено 261 учнів, що становить 100 %. Вартість харчування 

1 дитини початкових класів становить - 18 грн в день, 5-11 класів - 10 грн. 

Безкоштовно харчується 21 дитина пільгової категорії.  

Відповідно до рішення сесії Бочечківської сільської раади від 16.10.2019 

забезпечено безкоштовним харчуванням дітей, батьки яких брали участь у 

проведенні антитерористичної операції, здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресіії Російської 

Феднрації в Донецькій та Луганській областях, які навчаються в дошкільних 

групах, дошкільних навчальних закладах та учнів у закладах загальної середньої 

освіти Бочечківської сільської ради.   

 

1.11. Виховна робота 

 

Уся виховна робота шкільного колективу реалізується через діяльність 

кожного класу й шкільного самоврядування в цілому. Виховна робота 

розподілена на основні напрямки: учнівське самоврядування; робота гуртків та 

секцій; колективно-творчі справи; виховання громадянської та національно- 

патріотичної культури; родинно-сімейне виховання; виховання трудової 

культури і професійна орієнтація; виховання художньо-естетичної культури; 

соціалізація особистості учня та сприяння творчому розвитку; виховання 

екологічної культури; формування здорового способу життя; превентивне 

виховання; соціальний супровід і підтримка учнів, які потребують допомоги; 

патріотичне виховання. 

Учні є постійними призерами районних та обласних конкурсів, змагань та 



 

учасниками святкових концертів. 

Головним завданням виховної системи освіти є формування національної 

свідомості школярів з осмисленою патріотичною позицією, а також розвиток 

творчості дитини, особистісного потенціалу, турбота про здоров’я кожного з 

вихованців. 

 

1.12. Проведення ЗНО та ДПА 

 

Порівнюючи результати ДПА учнів 4 класів за 3 роки Бочечківського НВК, 

можна відмітити значне зниження відсотка дітей, що написали контрольні роботи 

на середньому та достатньому рівнях, збільшуючи таким чином частку високого. 

Якісний показник успішності учнів при здачі державної підсумкової атестації  у 

4 класі зростає щороку. 

Результати ДПА з математики 

Високий  % Достатній  % Середній  % Початковий  % 

3 17 5 28 10 55 - - 
 

Результати ДПА з української мови та літературного читання 

Високий  % Достатній  % Середній  % Початковий  % 

3 17 5 28 10 55 - - 

 
 

 
Аналізуючи результати складання ДПА у 9 класі за 3 роки, чітко 

прослідковується тенденція до зростання високого рівня навчальних досягнень 

учнів за рахунок зменшення початкового рівня та переходу достатнього рівня у 

високий. 

Результати ДПА з української мови 
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Писало 

роботу 

Рівень навчальних досягнень 

Початковий 

рівень 
Середній рівень 

Достатній 

рівень 
Високий рівень 

учнів % учнів % учнів % учнів % 

9 - - 4 44,4 1 11,2 4 44,4 

 

Результати ДПА з математики 

Писало 

роботу 

Рівень навчальних досягнень 

Початковий 

рівень 
Середній рівень 

Достатній 

рівень 
Високий рівень 

учнів % учнів % учнів % учнів % 

17 - - 4 44,4 2 22,2 3 33,3 

 

Результати ДПА з української літератури 

Писало 

роботу 

Рівень навчальних досягнень 

Початковий 

рівень 
Середній рівень 

Достатній 

рівень 
Високий рівень 

учнів % учнів % учнів % учнів % 

17 - - 2 22,2 4 44,4 3 33,3 

 
 

Таким чином, на основі річного аналізу оцінювання навчальних досягнень 

учнів можна зробити висновок про достатній рівень успішності учнів НВК. 
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Аналізуючи результати складання ЗНО за останні три роки, маємо значний 

ріст якісних показників знань учнів (2016-2017 н.р.- достатній рівень -18 %; 

високий -17%; 2017-2018 н.р.- достатній рівень- 21.3%; високий-17.7%; 2018-

2019 н. р.- достатній рівень - 21.4%; високий - 18.4%). Найкращі результати 

демонструють учні із дисциплін суспільно-гуманітарного та природничого 

циклів.  

 

1.13. Робота щодо розвитку творчих здібностей учнів 

 

З року в рік учні закладів поліпшують позиції у районних олімпіадах, МАН, 

Учителі співпрацюють із учнями-слухачами МАН та сприяють розробці 

індивідуальних тем для науково-дослідницької роботи учнів. У 2018-2019 н.р. 

наукова робота учениці 10 класу Распутько Аліни «Реконструкція парку-пам’ятки 

садово-паркового мистецтва місцевого значення княгині Львової в с. Бочечки» 

визнана найкращою в районі та була представлена для захисту на обласному 

рівні. 

Учні закладу є активними учасниками районних, Всеукраїнських та 

міжнародних проектів:  

- пошуково-дослідницька робота «Сучасні технології енергоефективності та 

енергозбереження на засадах сталого розвитку»  (2018-2019 н.р.). 

- півфіналісти Всеукраїнського проекту «Відкрий Україну».   

- участь у проекті міжнародного спілкування «Е – Twinning» (починаючи з 

2018-2019 н.р.) (проект створений та поширений серед учасників порталу «Е – 

Twinning»). Учителі та учні, зареєстровані в мережі «Е – Twinning», отримують 

можливість реалізації спільних проектів із іншими європейськими школами. 

Наразі до «Е – Twinning» входять: Україна, Грузія, Республіка Молдова, Вірменія, 

Азербайджан, Туніс, Ліван. 

Щорічно обдаровані діти є стипендіатами голів обласної, районної 

адміністрації та сільської ради: 2018-2019 н.р. – Шевченко Альона, Повидиш 

Анна, Яценко Анна (стипендія голови Бочечківської сільської ради). 

Учні Козацького НВК є активними учасниками предметних конкурсів та 

олімпіад, спортивних змагань та різноманітних позашкільних заходів. 

У міжнародному конкурсі знавців української мови імені П. Яцика учениця 9  

класу Соколовська Е.  зайняла ІІ місце, Омельчук В. 11 кл. – ІІ місце. У ІХ 

Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т. Г. Шевченка учениця 9 

класу Соколовська Е. зайняла І місце. 

У ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад  з історії учениця 9 класу 

Соколовська Е. зайняла ІІІ місце.  

У Малій академії наук проходили навчання на секції  з української мови  та 

мовознавства  учениця 11 класу Омельчук В. та учениця 9 класу на секції 

журналістики Соколовська Е. За активну роботу у навчальній діяльності учениця 



 

9 класу Соколовська Е. була відзначена як «Кращий учень Сумщини» і є 

стипендіатом голови Бочечківської сільської ради.   

Козацький НВК за останні 2 роки входить до списку ТОП-200 шкіл України 

за результатами ЗНО 2018, 2019 н.р.  За результатами ДПА у формі ЗНО серед 

випускників 2019 року не було таких, які не подолали поріг «склав/не склав». 

  

1.14. Курсова підготовка, атестація 

 

Одним із пріоритетних напрямків роботи по кадровому забезпеченню є 

створення та впровадження багаторівневої системи підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, яка реалізується шляхом проходження курсів при 

Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, які у 2019  

році пройшли 33 учителі. 

Зростанню професійного рівня педагогічних працівників, розвиткові 

творчої ініціативи, самовдосконаленню, самоствердженню та підвищенню 

продуктивності діяльності сприяє атестація педагогічних працівників. У 2019 

році проатестовано 6 педагогічних працівників закладів загальної середньої 

освіти. За підсумками атестації 1 педагогічний працівник отримав вищу 

категорію, 2 – І категорію, 2 – ІІ категорію, 1 відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії.  

 

1.15. Медичне обслуговування 

 

Збереження здоров’я дітей, здійснення їх медичного обслуговування є 

предметом постійної уваги відділу та керівників закладів освіти Бочечківської 

сільської ради. У  закладах освіти відповідно до Типових штатів введено посади 

сестер медичних.  

Профілактичні огляди дітей проводяться виїзними бригадами дитячих 

фахівців Конотопської ЦРЛ на базі закладів освіти. За результатами проведених 

медичних профоглядів діти розподілені на групи для занять фізичною культурою. 

Із 268 учнів основну групу мають205 дітей, підготовчу – 44 дітей, спеціальну – 

19 дітей та звільнено від занять фізичної культури 1 дитину.  

Керівники  освітніх установ, медичні працівники спрямовують свою 

роботу на збереження та зміцнення здоров’я дітей, формування навичок 

здорового способу життя. 

Аналіз перевірки з питань організації проведення медичних оглядів учнів 

та вихованців свідчить про те, що у всіх закладах освіти є графік проходження 

медичних оглядів та забезпечено своєчасність їх проходження.  

Класними керівниками та адміністрацією закладів освіти контролюється 

питання шодо обліку пропущених уроків дітьми у класних журналах на 

предметних сторінках, з веденого обліку відсутності учнів, наявності медичних 

довідок або записок від батьків про пропущені уроки протягом дня. 



 

За останні роки відмічається негативна динаміка показників 

захворюваності дітей. Саме протягом навчання збільшується кількість дітей  із 

відхиленням у стані здоров’я, з порушенням зору, з хворобами органів травлення, 

нервової системи. 

Адміністрація закладів освіти спільно з медичними працівниками 

здійснює контроль за станом здоров’я  дітей. За результатами медичних оглядів 

складені листки здоров’я та карти розсаджування. 

 

1.16. Охорона праці 

 

Відповідно до вимог чинного законодавства в закладах освіти створена 

система управління охороною праці, були визначені особи, відповідальні за 

організацію охорони праці в закладах освіти, пожежну безпеку й електробезпеку. 

Для створення безпечних умов у кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, 

спортивних залах та майстернях були призначені відповідальні за безпеку 

життєдіяльності, оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення 

навчальних занять у кабінетах і шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, 

акти готовності закладів освіти до нового навчального року, здійснено перевірку 

заземлення й опору ізоляції, забезпечено функціонування пожежних виходів, 

придбано стенди з протипожежної безпеки та правил дорожнього руху. Всі 

працівники, учні пройшли інструктаж з правил техніки безпеки за затвердженими 

планами та графіками. Були розроблені інструкції з техніки безпеки для кожного 

навчального кабінету і по кожному виду практичних та лабораторних робіт, які 

пов'язані з можливістю отримання учнями травм або при виконанні яких виникає 

загроза життю та здоров'ю учасників навчально-виховного процесу, інструкції з 

техніки безпеки та пожежної безпеки для кожного працівника закладу освіти. У 

кабінетах фізики, хімії, інформатики, майстернях оформлено куточки з техніки 

безпеки.  

У закладах освіти у 2019 році здійснено перезарядку та технічне 

обслуговування 36 вогнегасників, наявних на об’єктах освіти на суму 4 тис.173 

грн. Для закладів культури на перезарядку 13 вогнегасників використано   2 тис. 

грн. 

У 2019 році пройшли навчання з питань цивільного захисту 2 директори  

закладів освіти та начальник відділу осіти, культури ітуризму, молоді та спорту 

Бочечківської сільської ради.  

Організація роботи з охорони праці потребує значних фінансових затрат. 

Не проведено вогнезахисне  оброблення дерев’яних  конструкцій у  закладах 

освіти; не встановлені системи блискавкозахисту біля приміщень  закладів 

освіти, а там де вони є, не утримуються в належному стані; не забезпечені 

спеціальним одягом водії шкільних автобусів; документація з охорони праці у 

закладах освіти ведеться згідно з  вимогами чинного законодавства. 



 

 

1.17. Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості закладів 

освіти 

Всі навчальні заклади мають власні веб-сайти, на яких висвітлюються: 

новини, звіт керівника перед громадськістю, Статут закладу освіти, Ліцензії на 

провадження освітньої діяльності, структура та органи управління, кадровий 

склад, освітні програми, що реалізуються в закладі, наявність вакантних посад, 

матеріально-технічне забезпечення, результати моніторингу якості освіти.  

1.18. Організація роботи по зверненню громадян 

           Основними законодавчими актами, якими керується у своїй роботі відділ 

у сфері розгляду звернень є: Конституція України, Закон України «Про звернення 

громадян», Указ Президента від 7 лютого 2008 № 109/2008  «Про першочергові 

заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на 

звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування та 

Інструкція з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348. 

      Реалізуючи вимоги вищеназваних законодавчих актів, систематично 

здійснюється ряд заходів щодо підвищення рівня цієї роботи, в основі якої 

лежить, перш за все, уважне ставлення до вирішення проблем, з якими 

звертаються громадяни до відділу освіти, а також постійний аналіз, узагальнення 

усних та письмових звернень. Також вживаються заходи щодо покращення 

ґрунтовного розгляду питань, які порушували громадяни, та усунення 

причин, що породжували звернення. 

          Основними формами роботи із зверненнями громадян у відділі є: контроль 

за забезпеченням розгляду письмових пропозицій, заяв і скарг громадян, згідно 

накладеної на них резолюції начальником, організація прийому громадян, 

здійснення реєстрації та обліку звернень, узагальнення письмових та усних 

звернень громадян, вивчення причин, які породжують скарги, контроль в межах 

повноважень за дотриманням законодавства про звернення громадян. 

          Особистий прийом начальником відділу освіти здійснювався відповідно до 

графіка особистого прийому громадян затвердженого наказом відділу освіти, 

культури і туризму, молоді та спорту Бочечківської сільської ради  від 03.01.2019 

року №4-ОД, за 2019 рік на особистому прийомі начальника відділу освіти 

надійшло 25 звернень. 

           Прийоми проводяться регулярно у встановлені графіком дні та години. 

Протягом звітного періоду  не надійшло  колективних звернень. 

Проводяться  наради відділу освіти з директорами шкіл, відповідальними за 

роботу зі зверненнями громадян, з питання «Організація роботи зі зверненням 

громадян». За результатами наради прийнято рішення: 1. Суворо дотримуватися 

графіків особистого прийому громадян; 2. Розглядати звернення громадян, які 



 

входять безпосередньо до компетенції навчальних закладів. Тримати на 

постійному особистому контролі виконання Указу Президента України від 

07.02.08 № 109/2008; Посилити персональну відповідальність за вирішення 

відповідно до своєї компетенції питань, що порушуються у заявах і скаргах 

громадян. 

         Питання роботи із зверненнями громадян розглядається на апаратних 

нарадах при начальнику відділу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА 

СПОРТУ НА 2020 РІК 

Основні здобутки відділу упродовж 2019 року: 

- придбано шкільний автобус для учнів Козацького НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.- 

ДНЗ»; 

- створено новий навчальний  простір та освітнє середовище для учнів 1 

класу  Нової української школи;  

(придбано:  меблі, ноутбуки, планшети, ламінатори, дидактичний матеріал); 

- придбано навчальний кабінетів біології для Бочечківського НВК;  

- забезпечення закладів освіти швидкісним Інтернетом; 

- учнів учасників АТО та дітей пільгових категорій охоплено безкоштовним 

гарячим харчуванням; 

- капітальний ремонт існуючих систем опалення, водопостачання та 

каналізації Козацького НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ»; 

- придбано обладнання для харчоблоків навчальних закладів; 

- заміна вікон початкової школи Бочечківського НВК на енергозберігаючі;  

- частковий ремонт покрівлі приміщення їдальні основної школи 

Бочечківського НВК. 
 

Пріоритетні напрямки роботи відділу освіти, молоді та спорту  на 2020 

рік: 

у освіті: - забезпечення якісної дошкільної освіти як гаранта готовності 

дитини продовжувати освіту відповідно до завдань Програми розвитку 

дошкільної освіти; - створення оптимальних організаційно-педагогічних, 

санітарно-гігієнічних, матеріально-технічних умов для функціонування закладів 

дошкільної освіти; - збагачення матеріально-технічної бази дошкільних груп; - 

створення оптимальних умов для реалізації вимог Базового компонента 

дошкільної освіти, розкриття потенційних можливостей кожної дитини; - 

забезпечення виконання натуральних норм харчування відповідно до вимог 

законодавства. у загальній середній освіті: - запровадження заходів з реалізації 

Концепції «Нова українська школа»; - доступність на якість надання освітніх 

послуг кожній дитині; - забезпечення належного рівня викладання всіх 

навчальних предметів; - формування ключових і предметних компетентностей 

молодших школярів; - реалізація оновлених програм початкової школи та нових 

підходів до оцінювання знань учнів; - створення безпечних умов для навчання і 

виховання; - підвищення якісного показника участі закладів загальної середньої 

освіти у міжшкільних, районних та обласних конкурсах, олімпіадах, змаганнях; - 



 

підтримка обдарованої молоді через залучення її до науково-дослідної та 

пошукової діяльності.  

спортивному напрямку: - продовження практики оновлення матеріальної 

бази спортивних залів - залучення молоді до участі в районних та обласних 

змаганнях; - підвищення якісного показника участі закладів загальної середньої 

освіти та молоді села у районних та обласних змаганнях; - продовження 

фінансування заходів, пов’язаних із відрядженням учнів та молоді села на обласні 

змагання; - продовження практики оновлення матеріальної бази спортивних залів 

та збереження спортивних споруд.  

у роботі будинків культури і бібліотек: - забезпечити на території ОТГ 

реалізацію державної політики; - забезпечити систематичне поповнення та 

поновлення матеріально – технічної бази і фондів в клубних закладах та 

бібліотеках; - сприяти вільному розвитку культурно – мистецьких процесів, 

доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного 

громадянина; - сприяти загальнонаціональній консолідації суспільства, 

формуванню цілісного культурно – мистецького простору, захисту та 

просуванню високоякісного і різноманітного культурного продукту; - сприяння 

підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників закладів 

культури та бібліотечної справи, підпорядкованих відділу; - забезпечення 

реалізації прав громадян на свободу художньої творчості, вільного розвитку 

культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг та 

культурної діяльності для кожного громадянина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ,  

МОЛОДІ ТА СПОРТУ БОЧЕЧКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  У 2019 РОЦІ 

  

  

Початок робочого дня  8.00  

Перерва на обід 12.00-13.00  

Завершення робочого дня  17.00  

     Напередодні святкових днів тривалість робочого часу скорочується  на одну 

годину.           

Тривалість робочого дня у п’ятницю: до 16-00.            

 

ІV. ПРИЙОМ ВІДВІДУВАЧІВ 

 

Назва посади ПІБ День, час 

Начальник відділу освіти, 

культури і туризму, молоді та 

спорту Бочечківської сільської 

ради 

Степаненко С.М.  Щочетверга 

9.00-16.00 

Головний спеціаліст відділу 

освіти, культури і туризму, 

молоді та спорту Бочечківської 

сільської ради 

Клименко Н.М. Щочетверга 

9.00-16.00 

Головний спеціаліст відділу 

освіти, культури і туризму, 

молоді та спорту Бочечківської 

сільської ради 

Москаленко О.В. Щочетверга 

9.00-16.00 

 

 

V. СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З РОЗПОРЯДЧИМИ ДОКУМЕНТАМИ 

ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯМИ СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ,  ДЕПАРТАМЕНТА 

ОСВІТИ І НАУКИ  СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

Вхідна документація щоденно реєструється спеціалістами відділу освіти, 

культури і туризму, молоді та спорту у журналі реєстрації вхідної документації 

та подається начальнику відділу для прийняття управлінського рішення. 

Виконання і контроль здійснюється відповідно до резолюції начальника. 

Організація підготовки засідання колегії, систематизація та узагальнення 

розглянутих питань покладається на головного спеціаліста Москаленко О.В. 

Контроль за виконанням доручень начальника, розглянутих на апаратних 

нарадах, здійснюють спеціалісти відділу відповідно до посадових обов’язків. Про 



 

виконання відповідальні особи доповідають начальнику відділу у визначені 

строки. Прийом відвідувачів здійснюється відповідно до Закону України “Про 

звернення громадян” та графіка. Контроль за виконанням рішень Верховної Ради 

України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, 

нормативних документів Міністерства освіти і науки України, рішень обласної 

ради, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, регіональних 

освітянських програм, Департаменту освіти і науки Сумської 

облдержадміністрації  здійснюється працівниками відділу освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту згідно з функціональними обов’язками.  

 

VІ. ІНФОРАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЩОДО ЗАКОНІВ 

УКРАЇНИ, ДОРУЧЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, ПОСТАНОВ 

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 

 № Назва документа Термін виконання Відповідальний  

Закони України 

1 «Про освіту» Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

2 «Про загальну середню освіту» Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

3 «Про професійно-технічну освіту» Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

4 «Про позашкільну освіту» Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

5 «Про дошкільну освіту» Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

6 «Про охорону дитинства» Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

7 «Про охорону праці» Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

8 «Про пожежну безпеку» Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

9 «Про дорожній рух» Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

10 «Про електроенергетику» Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

11 «Про попередження насильства в сім'ї» Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

12 «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту  

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування» 

Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

34 «Про оздоровлення та відпочинок дітей» Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 



 

14 «Про доступ до публічної інформації» Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

15 «Про внесення змін до законодавчих 

актів з питань загальної середньої та 

дошкільної освіти щодо організації 

навчально-виховного процесу» 

Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

16 «Про звернення громадян» Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

17 «Про захист персональних даних» Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

18 «Про засади запобігання та протидії 

корупції» 

Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

19 «Про фізичну культуру і спорт» Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

20 «Про бібліотеки і бібліотечну справу» Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

21 «Про державну соціальну допомогу 

інвалідам з дитинства та дітям-

інвалідам» 

Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

22 «Про внесення змін до законодавчих 

актів з питань загальної середньої та 

дошкільної освіти щодо організації 

навчально-виховного процесу» 

Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

Укази Президента України 

1 - від 04.07.2005р. №1013 «Про 

невідкладні заходи щодо забезпечення 

функціонування та розвитку освіти в 

Україні» 

Щоквартально  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

2 - від 20.03.2008 №244/2008 «Про 

додаткові заходи щодо підвищення 

якості освіти в Україні» 

Протягом року   Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

3 - від 11.07.2005р. № 1086 «Про 

першочергові заходи щодо захисту прав 

дітей, подолання бездоглядності  і 

безпритульності» 

Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

4 - від 01.06.2005 №900 «Про 

першочергові заходи щодо створення 

сприятливих умов життєдіяльності осіб з 

обмеженими фізичними можливостями» 

Щоквартально   Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

5 - від 09.11.2007 №1078 «Про 

Міжнародний конкурс з української мови 

імені Петра Яцика» 

Січень  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

6 - від 23.06.2009 №478/2009 «Про деякі 

заходи щодо вдосконалення системи 

фізичного виховання дітей та молоді у 

навчальних закладах і розвитку дитячо-

юнацького спорту в Україні» 

Щоквартально  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

http://zakon.rada.gov.ua/go/3808-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D1%96%20%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83
http://zakon.rada.gov.ua/go/2109-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/2109-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/2109-14


 

7 - від 21.02.2002 № 157/2002 «Про 

додаткові заходи щодо посилення 

турботи про захисників Вітчизни, їх 

правового і соціального захисту, 

поліпшення військово-патріотичного 

виховання» 

Щоквартально  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

8 - від 05.05.2008 №411/2008 «Про заходи 

щодо забезпечення захисту прав і 

законних інтересів дітей» 

Щоквартально  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

9 - від 07.02.2008 №109 «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до 

органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування» 

Щорічно до 01.01, 

01.04, 01.07, 01.10 

 Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

10 - від 09.02.2001 №280/2001 «Про заходи 

щодо підвищення рівня захисту 

населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного 

характеру» 

Протягом року  

 Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

11 - від 20.11.2007 № 1121 «Про невідкладні 

заходи із забезпечення безпеки 

дорожнього руху» 

Протягом року  

 Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

12   - від 30.09.2010 №926/2010 «Про заходи 

щодо забезпечення пріоритетного  

розвитку освіти в Україні» 

Протягом року 

 Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

13 - від 30.09.2010  N929/2010 «Про 

Державну премію України в галузі 

освіти» 

Протягом року 

 Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

14 - від 30.09.2010 № 927/2010 «Про заходи 

щодо розвитку системи виявлення та 

підтримки обдарованих і талановитих 

дітей та молоді» 

Протягом року 

 Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

15 - від 05.05.2011 №547/2011 «Питання 

забезпечення органами виконавчої влади 

доступу до публічної інформації» 

Протягом року 

 Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

16 - від 01.02.2012 № 45/2012 «Про 

Стратегію державної кадрової політики 

на 2012-2020 роки» 

Щоквартально 

 Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

17 - від 01.06.2013 № 312/2013  «Про 

додаткові заходи із забезпечення 

гарантій  реалізації прав та законних 

інтересів дітей» 

Протягом року 

 Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

18 - від 25.06.2013 №344/2013 «Про 

національну  стратегію розвитку  освіти 

в Україні на період до 2021 року» 

Протягом року 

 Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 



 

19 від 12.06.2015 №334/2015 «Про заходи 

щодо поліпшення національно-

патріотичного виховання дітей та молоді 

Протягом року 

 Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

Доручення Президента України 

1 - від 19.12.2005р. № 1-1/1428 «Щодо 

забезпечення захисту прав дітей-сиріт» 

Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

2 - від 01.11.2005 №1-1/1199 «Щодо 

переходу до зовнішнього незалежного 

оцінювання випускників навчальних 

закладів» 

Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

Постанови Кабінету Міністрів України 

1 -від 21.08.2013 №607 «Про затвердження 

Державного стандарту початкової 

загальної освіти для дітей з особливими 

освітніми потребами» 

Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

2 -від 15.08.2011 №872 «Про затвердження 

Порядку організації інклюзивного 

навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах» 

Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

3 -від 01.06.2010 №521 «Про затвердження 

Правил безпеки під час проведення 

занять з фізичної культури і спорту в 

загальноосвітніх навчальних закладах» 

Протягом року 

 

 Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

4 -від 14.06.2002 №826 «Про затвердження 

Порядку медичного обслуговування 

дітей у дошкільному навчальному 

закладі» 

Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

5 -від 05.04.1994  №228 «Про порядок 

створення, реорганізації і ліквідації 

навчально-виховних закладів 

Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

6 -від 12.03.2003 №305 «Про затвердження 

Положення про дошкільний навчальний 

заклад 

Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

7 -від 05.10.2009 №1122 «Питання 

штатного розпису дошкільних 

навчальних закладів 

Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

8 -від 23.11.2011 №1392 «Про 

затвердження Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої 

освіти» 

Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

9 -від 20.04.2011 №462 «Про Державний 

стандарт початкової загальної освіти» 

Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

10 -від 25.05.2011 №583 «Про виконання 

Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» в Секретаріаті 

Кабінету Міністрів України, центральних 

та місцевих органах виконавчої влади» 

Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

http://zakon.rada.gov.ua/go/334/2015
http://zakon.rada.gov.ua/go/334/2015
http://zakon.rada.gov.ua/go/334/2015
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/607-2013-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/607-2013-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/607-2013-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/607-2013-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/872-2011-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/872-2011-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/872-2011-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/872-2011-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0651-10
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http://zakon.rada.gov.ua/go/z0651-10
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0651-10
http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/doshkilna/norm-prav/826.doc
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http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/doshkilna/norm-prav/826.doc
http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/doshkilna/norm-prav/826.doc
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/doc/normatuvni_doc/p1240_98.doc
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http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/doshkilna/norm-prav/1122.doc


 

11 -від 05.10.2009 року №1121 «Про 

затвердження Положення про групу 

продовженого дня загальноосвітнього 

навчального закладу» 

Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

Державні програми  

1 Базовий компонент  дошкільної освіти в 

Україні. Базова програма розвитку 

дитини дошкільного віку «Я у Світі» 

Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

2 Державна цільова соціальна програма 

«Шкільний автобус» 

Протягом  року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

  Доручення  Президента України 

1 - від 01.11.2005 №1-1/1199 «Щодо 

переходу до зовнішнього незалежного 

оцінювання випускників навчальних 

закладів» 

Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

2 - від 19.12.2005 № 1-1/1428 «Щодо 

забезпечення захисту прав дітей-сиріт» 

Протягом 

року 

 Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

Постанови Кабінету Міністрів України 

1 -від 16.11.2003 № 31 «Про затвердження 

Державної цільової соціальної програми 

"Шкільний автобус» 

Протягом 

року 

 Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

2 - від 09.01.2007 № 536-V «Про стан і 

перспективи розвитку загальної 

середньої освіти в Україні»  

 Протягом 

року 

 Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

3 - від 31.12.2005 №1312 «Про невідкладні 

заходи щодо запровадження зовнішнього 

незалежного оцінювання та моніторингу 

якості освіти» 

Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

4 - від 08.10.2008 №905 «Про 

затвердження Порядку провадження 

діяльності з усиновлення та здійснення 

нагляду за дотриманням прав 

усиновлених дітей» 

Протягом року   Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

5 - від 18.02.1997 №176 «Про 

затвердження Правил надання послуг 

пасажирського автомобільного 

транспорту» 

Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

6 - від 25.05.2011 №583  «Про виконання 

Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» в Секретаріаті 

Кабінету Міністрів України, центральних 

та місцевих органах виконавчої влади» 

Щоквартально  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

7 - від 09.01.2007 № 536-V «Про стан і 

перспективи розвитку загальної 

середньої освіти в Україні» 

Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

8 від 15.04.2013 №306 «Про затвердження 

порядку формування державного 

замовлення на підготовку фахівців, 

Протягом року  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 



 

наукових, науково-педагогічних та 

робітничих кадрів, кваліфікації та 

перепідготовку кадрів» 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України  

1 - від 29.10.2003 №648 «Про 

затвердження плану заходів щодо 

реалізації положень Концепції 

запобігання та викорінення найгірших 

форм праці дітей» 

Протягом 

року 

 Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

2 Наказ МОН від 11.09.2018 № 1030/32482 

«Про проведення ЗНО у 2019 році»  

 

Постійно  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

3 Наказ МОН № 1036 від 28.09.2018 року 

«Про підготовку до проведення в 2019 

році зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти»  

Постійно  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

4 Лист МОН № 1/9-386 від 13.06.18 року 

«Щодо організації освітньої роботи в 

дошкільних навчальних закладах у 

2018/2019 навчальному році»  

 

Постійно  Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА АПАРАТНІ  

НАРАДИ У НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І  

ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ   

БОЧЕЧКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

 

 

Дата 

 

 

Питання 

 

 

Відповідальний 

виконавець 

 

Відмітка 

про 

виконання 

16.01.2020 1. Про направлення команди учнів на ІІІ етап 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії, 

української мови і літератури, біологія, 

інформаційні технології. 

2. Звітність з фізичної культури і спорту за 2019 рік 

(2-ФК). 

Клименко Н.М. 

 

 

 

Москаленко О.В. 

 

23.01.2020 1. Про хід реєстрації випускників на пробне ЗНО – 

2020. 

2. Про річну статистичну звітність закладів 

культури Бочечківської сільської ради. 

 

Клименко Н.М. 

 

Москаленко О.В. 

 

 

30.01.2020 1. Про хід атестації педагогічних працівників. 

2. Про вивчення стану протипожежної безпеки в 

закладах підпорядкованих відділу 

 

 

Клименко Н.М. 

Могила В.М. 

 

06.02.2020 1. Про організаційно-методичні засади проведення 

ЗНО-2020. 

2. Звітність з фізичної культури і спорту за 2019 рік 

(2-ФК). 

Клименко Н.М. 

 

Москаленко О.В. 

 

13.02.2020 1. Про вивчення стану діагностичної діяльності 

практичних психологів та соціальних педагогів 

закладів освіти. 

 

Москаленко О.В. 

 

20.02.2020 1. Про наповнення та своєчасне оновлення 

матеріалів веб-сайтів закладів освіти. 

Клименко Н.М. 

 

 

 

27.02.2020 1. Підсумки діяльності бібліотек Бочечківської 

сільської ради в 2019 році. 

Москаленко О.В.  

05.03.2020 1. Про заходи з техніки безпеки у закладах освіти. Могила В.М.  

12.03.2020 1. Про стан роботи щодо запобігання  

правопорушень та злочинності  серед учнівської 

молоді. 

  

Москаленко О.В.  

19.03.2020 1. Про проведення весняних канікул у закладах 

освіти.  

 

Керівники закладів  



 

26.03.2020 1. Про стан організації перевезення учнів до місць 

навчання та додому  в  закладах освіти.  

 

Могила В.М.  

02.04.2020 1. Про результати вивчення стану підготовки дітей 

старшого дошкільного віку до шкільного навчання. 

2. Про роботу зі зверненнями громадян у І кварталі 

2020  року. 

 

Клименко Н.М. 

 

Москаленко О.В. 

 

09.04.2020 1. Протидія булінгу в закладах освіти.  Москаленко О.В.  

16.04.2020 1. Про підсумки атестації педагогічних працівників  

у 2019-2020 навчальному році. 

 

Клименко Н.М. 

 

 

23.04.2020 

 

1. Про організацію заходів щодо проведення Дня 

Перемоги. 

2. Організація цивільного захисту у навчальних 

закладах. 

 

Москаленко О.В. 

 

Могила В.М. 

 

30.04.2020 1. Про підготовку освітніх закладів до початку 

відпочинкової літньої кампанії 2020 року 

 

Степаненко С.М.  

07.05.2020 1. Дотримання правил протипожежної безпеки 

працівниками закладів культури та працівниками 

сільських бібліотек 

Москаленко О.В.  

14.05.2020 1. Про зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів освіти у 2020 році 

 

Клименко Н.М.  

21.05.2020 1. Про підсумки вивчення стану роботи практичних 

психологів по забезпеченню наступності між 

дошкільною і початковою освітою. 

Москаленко О.В. 

 

 

28.05.2020 1. Про стан виконання щодо охорони праці, 

пожежної безпеки, цивільної оборони. 

 

Могила В.М.  

04.06.2020 1. Наступність у роботі дошкільного закладу і 

школи. 

 

Клименко Н.М. 

 

 

11.06.2020  1. Про хід виконання Програми національно-

патріотичного виховання дітей та молоді в клубних 

закладах. 

 

 

Москаленко О.В. 

 

18.06.2020 1. Про виконання контрольних документів у відділі 

освіти, культури і туризму, молоді та спорту 

Бочечківської сільської ради 

 

Степаненко С.М.  

25.06.2020 1. Про стан травматизму у побуті та під час 

навчально-виховного процесу серед працівників та 

учнів (вихованців) закладів освіти за 2019 рік та 

організацію роботи з охорони праці у 2020 році. 

Могила В.М.  



 

02.07.2020 1. Про роботу зі зверненнями громадян у ІІ кварталі 

2020 року. 

Москаленко О.В.  

09.07.2020 1. Про підготовку до огляду навчальних закладів 

щодо готовності до нового 2020-2021 н.р. 

Могила В.М.  

16.07.2020 1. Про стан спортивно – масової роботи в закладах 

освіти та виконання Програми розвитку фізичної 

культури і спорту. 

Москаленко О.В.  

23.07.2020 1. Про стан роботи із контрольними документами у 

відділі освіти, культури і туризму, молоді та спорту 

Бочечківської сільської ради. 

Степаненко С.М.  

30.07.2020 1. Про стан охоплення дітей та учнівської молоді  

освітою.  

Клименко Н.М.  

06.08.2020 1. Забезпечення права на освіту дітей з особливими 

потребами. 

 

Клименко Н.М.  

13.08.2020 1. Про проведення свята Першого дзвоника у ЗЗСО. Москаленко О.В. 

 

 

20.08.2020 1. Про облік та психологічний супровід  дітей «груп 

ризику». Моніторинг  дітей «груп ризику» 

Клименко Н.М.  

27.08.2020 1. Про організацію індивідуального навчання дітей 

у 2020/2021 н.р. 

2. Про хід набору учнів до перших класів закладів 

загальної середньої освіти. 

Клименко Н.М. 

 

Клименко Н.М. 

 

03.09.2020 1. Про проведення Всеукраїнського олімпійського 

тижня. 

Клименко Н.М. 

 

 

 

10.09.2020 1. Про підсумки здійснення обліку дітей пільгових 

категорій. 

2. Про стан організації харчування в закладах 

освіти. 

Клименко Н.М.  

17.09.2020 1. Про роботу з обдарованою учнівською молоддю. 

2. Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у 

ІІІ кварталі 2020 року 

Москаленко Н.М. 

 

Степаненко С.М. 

 

24.09.2020 1. Про організацію роботи з охорони праці в 

осінньо-зимовий період у 2020-2021  навчальному 

році. 

Могила В.М.  

01.10.2020 1. Про підготовку навчальних закладів до 

опалювального сезону 2020/2021 н.р. 

Могила В.М.  

08.10.2020 1. Про підсумки щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості учнівської молоді. 

Москаленко О.В.  

15.10.2020 1. Про підсумки участі випускників 2020 року у 

ЗНО. 

Клименко Н.М.  

22.10.2020 1. Про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів. 

Москаленко О.В.  

29.10.2020 1. Про особливості проведення ЗНО – 2021. Клименко Н.М.  

05.11.2020 1. Діяльність психологічної служби навчальних 

закладів 

Клименко Н.М. 

 

 



 

12.11.2020 1. Про підсумки вивчення стану дотримання 

законодавства з охорони прав дитинства, 

соціального захисту дітей, профілактичної роботи 

щодо запобігання правопорушенням.  

 

Москаленко О.В.  

19.11.2020 1.Про підсумки проведення Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка. 

Клименко Н.М.  

26.11.2020 1. Про участь педагогічних працівників у 

Всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2021»  

 

Клименко Н.М.  

03.12.2020 1. Про визначення кандидатів на призначення 

стипендії голови Сумської обласної державної 

адміністрації, голови Бочечківської сільської ради з 

числа переможців і призерів олімпіад, конкурсів, 

турнірів, спортивних змагань 

 

Клименко Н.М.  

10.12.2020 1. Про участь у заходах до Дня Святого Миколая. 

2. Про заходи в рамках Всеукраїнського тижня 

права. 

Москаленко О.В. 

 

Степаненко С.М. 

 

17.12.2020 1. Про участь у Новорічних святах. 

2. Про роботу із зверненнями громадян за 2020 рік. 

3. Про організацію зимових канікул у ЗЗСО. 

Москаленко О.В. 

Степаненко С.М. 

 

Клименко Н.М. 

 

24.12.2020 1. Про роботу з питань охорони життя і здоров’я 

учнів та запобігання всім видам дитячого 

травматизму в період зимових канікул, новорічних 

та Різдвяних свят. 

2. Про виконання плану роботи відділу освіти за 

2020 рік. 

Могила В.М. 

 

 

 

Степаненко С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 VІІІ. ПЛАН –КАЛЕНДАР ПРОВЕДЕННЯ КОЛЕГІЙ ВІДДІЛУ ОСВІТИ, 

КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ БОЧЕЧКІВСЬКОЇ 

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

 

 

Березень 2020 року 

 

1. Булінг. Шляхи подолання. 

2. Про стан роботи з обдарованими дітьми у навчальних закладах.  

3. Про підсумки роботи зі зверненнями громадян  за ІІ квартал 2020 року  

4. Про проведення інформаційно-розяснювальної роботи щодо особливостей 

зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році.  

5. Про план заходів, спрямованих на профілактику жорстокості та насилля 

над дітьми, робота з дітьми групи ризику. 

6. Про виконання рішень попередньої колегії. 

 

Червень 2020 року 

1. Про завершення 2019/2020 н.р., хід підготовки до нового 2020/2021 н.р.. 

2. Про підготовку навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 

2020-2021 навчального року. 

3. Про стан здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи 

в навчальних закладах. 

4. Про розгляд  звернень громадян, за І півріччя 2020 року.  

5. Про виконання рішень попередньої колегії. 

 

Вересень 2020 року 

1. Про стан організації та забезпечення якісного харчування в закладах 

загальної середньої освіти Бочечківської сільської ради. 

2. Про стан готовності навчальних закладів до опалювального сезону. 

3. Про роботу керівників навчальних закладів щодо дотримання 

нормативної документації про організацію охорони праці та техніки безпеки. 

4. Про підсумки ЗНО у 2020 році. 

5. Про підсумки оздоровчої кампанії  дітей та учнівської молоді у 2020 році 

та перспективи і завдання щодо оздоровлення дітей у 2021 році. 

6. Про виконання рішення попередньої колегії. 

 

 

 

 



 

Грудень 2020 року  

 

1. Про заходи щодо запобігання жорстокості та насиллю над дітьми 

(вивчення мікроклімату в класних колективах, ознайомлення з державними та 

локальними законодавчими актами, роз’яснювальна робота з батьками). 

2. Про облік та психологічний супровід  дітей «груп ризику». Моніторинг  

дітей «груп ризику». 

3. Про підсумки розгляду звернень громадян, що надійшли до відділу у ІІ 

півріччі  2020 р.  

4. Про стан організації навчання дітей з особливими потребами в навчальних 

закладах. 

5. Про виконання плану роботи відділу освіти,, культури і туризму, молоді 

та спорту Бочечківської сільської ради за 2020 рік та схвалення плану роботи на 

2021 рік. 

6. Про виконання рішення попередньої колегії.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
Цілі: забезпечення якісної дошкільної освіти 

Заходи на реалізацію цілі:  

1 3 4 5 6 

№ Зміст заходу Термін виконання Виконавець Відмітки про 

виконання 

1 1.1.Забезпечити облік  дітей дошкільного віку, що 

проживають на території Бочечківської сільської ради. 

Протягом року Москаленко О.В.  

1.2. Забезпечити охопленням дошкільною освітою 100% 

дітей 5-річного віку  

01.10.2020 Керівники НВК  

1.3. Реалізувати сучасні підходи до вирішення завдань 

ранньої соціальної реабілітації дітей з особливими 

потребами. 

Протягом року Керівники НВК  

1.4. Поновити банк даних дітей з особливими потребами. Протягом року Керівники НВК  

1.5. Налагоджувати  взаємовідвідування навчальних 

занять учителями 1-х класів та вихователів старших груп 

ДНЗ. 

Протягом року Керівник НВК та 

вихователям 

 

2. 2.1. Надалі забезпечувати  ефективне проведення 

семінарів, семінарів-практикумів, зібрання творчих груп. 

Відповідно до 

планів роботи 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Степаненко С.М.  

2.2. Розповсюджувати та вивчати інструктивно-

методичні та нормативні документи 

Протягом року Степаненко С.М.  

2.3.  Надавати допомогу вихователям  щодо 

впровадження нової програми «Я у Світі». Здійснювати 

контроль за правильністю ведення документації 

відповідно до  нової програми. 

Протягом року Клименко Н.М. 

 

 

2.4. Вивчати результативність курсової  підготовки та 

здійснювати контроль за правильністю проведення 

атестації вихователів ДНЗ. 

Протягом року Степаненко С.М. 

 

 



 

 

3. 3.1. Забезпечувати реалізацію головної мети національної 

дошкільної освіти: створення сприятливих умов для  

повноцінного  і гармонійного розвитку особистостей 

дітей дошкільного віку в умовах сімейного  та 

суспільного виховання. 

Постійно  Керівник НВК 

 

 

3.2. Організація життєдіяльності старшого дошкільника у 

розвивальному просторі дошкільного навчального 

закладу. 

До 01.06.2020 Вихователі 

 

 

4. 4.1. Перевірити стан виконання педагогами  інноваційних 

методів та прийомів у навчально-виховній роботі з 

дошкільниками для реалізації вимог Базової програми «Я 

у Світі» 

Травень Клименко Н.М. 

 

 

4.2. Вивчити роботу вихователів ДНЗ щодо проведення 

оздоровчої кампанії 2019 року. 

Травень-червень  Москаленко О.В.  

 
Цілі: Реалізація завдань загальної середньої освіти та організація навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах 

Заходи на реалізацію цілі: 

 
1. 1.1.Скласти    оптимальну   мережу   

загальноосвітніх навчальних закладів на 2019-2020 

н.р. 

Вересень 2020 Клименко Н.М.  

1.2.Забезпечити ведення обліку дітей шкільного віку, що 

проживають на території громади 

Вересень 2020р. Москаленко О.В.  

1.3. Скласти проект  мережі НВК на 2019-2020 н.р. Січень-серпень Клименко Н.М.  

1.4. Здійснювати постійний контроль за відвідуванням 

учнями занять у навчальних закладах. Своєчасно 

інформувати службу у справах дітей РДА, Департамент  

освіти і науки  про учнів, які систематично не відвідують 

занять 

Протягом року  Москаленко О.В.  

1.5. Провести   спільні   із   службою   у   справах дітей 

рейди «Урок» з метою виявлення учнів, що без поважних 

причин відсутні на заняттях 

Вересень-травень Заступники ЗНВР  



 

 

1.6. Проконтролювати створення  належних   умов для   

індивідуального навчання учнів у класах, де кількість 

учнів становить менше 5-ти осіб. 

Протягом року Керівники НВК 

 

 

1.7. Здійснювати  виявлення, облік систематизацію та 

аналіз даних про кількість дітей, які потребують корекції 

фізичного та (або) розумового розвитку, за освітніми 

потребами з урахуванням видів порушень 

Січень Москаленко О.В.  

2 2.1.Здійснювати      контроль      за формуванням 1-их 

класів у навчальних закладах. 

Серпень-вересень Керівники НВК  

2.2.3абезпечити якісну роботу вчителя-логопеда щодо  

обстеження дітей 6-и річного віку та готовності їх до 

навчання у школах. 

Серпень Керівники НВК 

 

 

2.3. Довести до відома керівників навчальних закладів 

вимоги до організації навчально-виховного процесу у 1-11 

класах.  Ознайомити з відповідними листами щодо 

викладання навчальних предметів. 

 

Серпень Степаненко С.М.  

2.4. Вивчати доцільність та ефективність використання  

годин варіативних частин навчальних планів шкіл. 

Під час перев. 

навч. закладів 

Керівники НВК  

3. 3.1. Укласти заходи відділу  освіти щодо забезпечення 

організованого закінчення навчального року, ознайомити 

з ними керівників навчально-виховних закладів. 

Квітень Клименко Н.М.  

3.2. Проводити ознайомлення керівників 

навчально-виховних закладів з нормативно-правовими 

актами з питань закінчення навчального року. 

Протягом року Степаненко С.М.  

3.3. Сприяти директорам шкіл у вчасній реєстрації 

випускників шкіл на ЗНО. 

 

Січень –лютий 

2020р. 

Керівники НВК  

3.4. Проводити системну роботу щодо участі 

випускників шкіл у ЗНО -2020 р. 

Січень –березень 

2020 р. 

Керівники НВК  

3.5. Створити у школах державні атестаційні комісії (за 

поданням директорів). 

До 17.04.20 Заступники ЗДНР  



 

 

3.6. Створити апеляційну комісію при відділі освіти, 

забезпечити її об'єктивну роботу. 

До 

16.04.20 

Степаненко С.М.  

3.7. Перевірити правильність складених у школах 

розкладів проведення державної підсумкової 

атестації випускників; погодити розклади. 

До 10.04.20 Степаненко С.М.  

3.8. Забезпечити школи необхідними матеріалами з 

проведення державної підсумкової атестації випускників. 

Квітень  Клименко Н.М.  

3.9. Зібрати базу даних про випускників 9 та 11 класів, 

сформувати замовлення на виготовлення їм документів 

про освіту. 

Березень  Керівники НВК  

3.10. Забезпечити   школи випускними   

документами. Підготувати необхідну звітність. 

Травень - липень Керівники НВК  

3.11. Здійснювати системний моніторинг за 

об'єктивністю визначення учнів-претендентів на   

нагородження  за успіхи   у навчанні. 

Січень - травень Клименко Н.М.  

4. 

 

 

4.1 Провести організаційну роботу щодо залучення учнів 

шкіл до навчання в МАН. 

Вересень 

 

 

 

Керівники НВК 

 

 

 

 

 

 

4.2.Провести організаційну роботу щодо  проведення І та 

ІІ турів олімпіад.  

Жовтень 

 

 

 

Керівники НВК  

4.3. Провести учнівські олімпіади та забезпечити 

підготовку  команд до участі в обласних олімпіадах. 

Жовтень – 

грудень 

 

Керівники НВК  

 

4.4. Підвести підсумки участі учнів в предметних 

олімпіадах.  

 

Грудень 

 

 

Клименко Н.М. 

 

 

 

 



 

 

4.5. Організувати участь учнівської молоді у щорічних 

конкурсах: 

- Міжнародному конкурсі з  української мови ім. 

П.Яцика; 

- Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім.. Т. 

Шевченка; 

 

Листопад 

 

Листопад 

 

 

Керівники НВК 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Висвітлювати у засобах масової інформації творчі 

здобутки учнівської молоді. 

Упродовж року 

 

Керівники НВК 

 

 

4.7. Організувати літнє оздоровлення обдарованих дітей-

переможців олімпіад, конкурсів, фестивалів. 

Травень 

 

 

Москаленко О.В. 

 

 

4.8. Забезпечити належну організацію та залучення 

обдарованої учнівської молоді до інтерактивних 

конкурсів «Бобер», «Левеня»,«Кенгуру», «Колосок», 

«Лелека», «Соняшник», «Геліантус» 

Протягом року 

 

 

Керівники НВК 

 

 

 

5. 

 

Довести до відома керівників шкіл, їх випускників 

умови, терміни і графіки проведення відкритих дверей у 

ВУЗах, інформацію про проведення вузівських олімпіад, 

тестувань. 

Протягом навч. 

року 

Москаленко О.В.  

6.  

 

6 .1 .Продовжити орган ізоване довезення до місць 

навчання і зворотньо учнів  сільської ради. 

Протягом року Клименко Н.М.  

6 . 2 .  Сприяти  організації роботи гуртків на базі  шкіл 

сільської ради та залученню школярів у роботу гуртків  

м. Конотоп  

До 01.10.20  Москаленко О.В.  

7 7.1. Впроваджувати у практику кращих методик роботи 

практичних психологів і соціальних педагогів з 

профілактики насильницьких, агресивних форм 

поведінки, суїцидальних настроїв, конфліктності, 

толерантності серед учнівської молоді. 

Протягом року Практичні психологи  



 

 

7.2. Сприяти узагальненню та поширенню 

перспективного досвіду роботи практичних психогів на 

тематичних виставках, науково-методичних масових 

заходах, конкурсах тощо 

Протягом року Москаленко О.В.  

 
Цілі: Соціальний захист дітей, охорона та зміцнення їх здоров’я 

Заходи на реалізацію цілі: 

 
1. 1.1.  Проводити роботу щодо своєчасного виявлення та 

влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

піклування батьків. Організувати належну співпрацю із 

зацікавленими установами. 

Протягом року 

 

 

Москаленко О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Організувати вивчення педагогічними працівниками 

нового законодавства, нормативних документів з питань 

захисту прав дітей. 

 

 

Вересень 

2020 року 

 

 

Степаненко С.М. 

 

 

 

 

1.3. Вивчити житлово-побутові умови дітей-сиріт. До 26.09.2020р. 

 

 

Класні керівники 

 

 

 

1.4. Забезпечити першочергове літнє оздоровлення 

дітей-сиріт та дітей з 

багатодітних сімей та дітей інших пільгових категорій 

 

Червень-серпень  

2020 р. 

 

 

Москаленко О.В. 

 

 

 

1.5. Провести свята до Святого Миколая та Дня захисту 

дітей для школярів, які потребують соціального захисту. 

Грудень, червень 

 

 

Москаленко О.В. 

 

 

 



 

 

 

1.6. Систематично вивчати умови 

проживання, навчання, психологічного комфорту дітей 

– сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Сприяти у вирішенні їх проблем. 

Упродовж року Керівники НВК  

 

1.7. Поновити банк даних про дітей із багатодітних, 

малозабезпечених та неповних сімей.  

До 10.09.20р. 

 

 

Москаленко О.В. 

 

 

 

 

2. 

 

 

2.1. Організувати оздоровлення дітей-сиріт  та інших дітей 

соціально незахищених категорій. 

 

2.2. Організувати проведення цікавих заходів для учнів, 

що оздоровлюються у таборах, залучити волонтерів до 

проведення відпочинкового дозвілля учнів. 

 

2.3. Узагальнити дані щодо оздоровлення школярів 

протягом літа 2019 року. Видати підсумковий наказ.  

 

2.4. Організувати проведення літніх мовних таборів 

Червень-серпень 

2020р. 

 

Червень-

серпень2020р. 

 

 

 

Серпень 2020р. 

 

 

Червень 2020 р. 

 

Керівники НВК 

 

 

 

Керівники НВК 

 

 

 

Керівники НВК 

 

 

Керівники НВК 

 

 

 

 
Цілі: Реалізація виховних завдань освіти у контексті  національної програми патріотичного виховання. Формування у дітей навичок 

здорового способу життя, розвиток їх духовності. 

Заходи на реалізацію цілі:  

 
1 

 

 

1.1. Продовжити співпрацю з установами культури щодо 

культурно-просвітницької роботи.  

Протягом року 

 

 

Москаленко О.В. 

 

 



 

 

 

 

 

1.2. Приділити увагу творчому потенціалу сім’ї через 

проведення таких свят як “День сім’ї”, “День Матері”  

 

Протягом року  

 

 

Керівники НВК 

 

 

2 2.1. Сформувати і щоквартально оновлювати банк даних 

про:  

-   дітей, схильних до правопорушень; 

- дітей, схильних до жебрацтва,     

   бродяжництва; 

- банк даних асоціальних сімей. 

 

Січень 2020 року 

Оновлювати 

щоквартально 

 

 

 

Москаленко О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 3.1. Щоквартально подавати інформацію в Департамент 

освіти про стан профілактичної роботи серед 

неповнолітніх. 

Щоквартально 

протягом 

навчального року 

до 1числа 

Москаленко О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Організувати проведення Всеукраїнського тижня 

права. 

 

Грудень 2020 

року 

 

 

Керівники НВК 

 

 

 

 

3.3. Розробити та впровадити заходи скоординованих дій 

управління освіти,  

щодо профілактики правопорушень, бродяжництва та 

жебрацтва в учнівському середовищі. 

 

Січень 2020 року 

Вересень 2020р. 

 

 

 

Керівники НВК 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Розробити та впровадити заходи скоординованих дій 

управління освіти,  

щодо профілактики правопорушень, бродяжництва та 

жебрацтва в учнівському середовищі. 

 

Січень 2020року 

Вересень 2020р. 

 

 

Керівники НВК 

 

 

 

 

3.5. Провести пілотажне дослідження на тему “Молодь і 

насильство у суспільстві” серед учнів 9-11 класів. 

 

Листопад 2020 

року 

 

Керівники НВК 

 

 

 

 

3.6. Організувати просвітницьку роботу та одноденну 

акцію “Ні – СНІДу!” серед учнівської молоді. 

 

1 грудня 2020 

 року 

 

Керівники НВК 

 

 

 



 

 

 

3.7.Організувати і провести одноденну акцію до Дня 

захисту прав людини 10 грудня 

10 грудня 2020 

року 

 

Керівники НВК 

 

 

 

 

3.8. Організувати і провести огляд-конкурс на кращу 

організацію правоосвітньої та правовиховної роботи у 

загальноосвітніх навчальних закладах  

 

Листопад 

 2020 року 

 

 

Керівники НВК 

 

 

 

 

3.9. Забезпечити вивчення та дотримання Конвенції ООН 

про права людини. 

 

 

Протягом року 

 

 

 

Керівники НВК 

 

 

 

 

 

Цілі: забезпечення діяльності гуманітарної сфери 

Заходи на реалізацію цілі 

№ 

п/п 

Зміст  заходу Термін 

виконання 

Відповідальні виконавці 

1 Забезпечення  культурно - дозвіллєвих потреб населення 

 

Протягом року Відділ освіти, культури і туризму, молоді 

та спорту  

2 Розвиток та діяльність всіх видів та жанрів самодіяльної творчості Протягом року Відділ освіти, культури і туризму, молоді 

та спорту  

3 Функціонування і розвиток мережі закладів культури та покращення 

їх матеріальної бази 

Протягом року Відділ освіти, культури і туризму, молоді 

та спорту  

4 Розвиток та вдосконалення методів і форм  інформаційної діяльності 

бібліотек   

Протягом року Відділ освіти, культури і туризму, молоді 

та спорту  
 
Цілі: розвиток фінансово-економічної та матеріально-технічної бази 

Захи на реалізацію цілі:  

 



 

 

№ 
п/п 

Зміст  заходу Термін  

виконання 

Відповідальні виконавці 

1 Забезпечити контроль за цільовим використанням бюджетних та 

позабюджетних коштів 

Постійно Відділ освіти, культури і туризму, 

молоді та спорту  

2 Переглянути штатні розписи і групи по оплаті праці закладів культури 

ра у відповідності з показниками роботи за 2019 рік 

Січень Відділ освіти, культури і туризму, 

молоді та спорту  

3 Здійснювати закупівлю товарів, робіт та послуг через електронну 
систему «Прозоро» 
 

Постійно Відділ освіти, культури і туризму, 

молоді та спорту  

4 Сприяти проведенню ремонтних робіт та зміцненню матеріально-
технічної бази закладів культури  

 

Постійно Відділ освіти, культури і туризму, 

молоді та спорту  

5 Забезпечити проведення заходів з енергозбереження в закладах 

культури 

Постійно Відділ освіти, культури і туризму, 

молоді та спорту  

6  Організувати підготовку приміщень закладів культури до роботи в 
осінньо-зимовий період 2020-2021 років 

 

II-III квартал Відділ освіти, культури і туризму, 

молоді та спорту  

7 Провести перевірку технічного стану та пожежної безпеки в закладах 
культури  

 

II-III квартал Відділ освіти, культури і туризму, 

молоді та спорту  

 
Цілі: сприяння формуванню громадянського суспільства 

Заходи на реалізацію цілі: 

 
No 

з/п 

 

Зміст заходу Термін виконання Відповідальні Примітки  

1 Організація та проведення новорічних свят  Січень Підпорядковані заклади 

культури 
 

2 Урочистості до Дня Соборності  України Січень Підпорядковані заклади 

культури 
 



 

 

3 Вечір відпочинку до Дня Святого Валентина Лютий Підпорядковані заклади 

культури 

 

4 Урочистості присвячені виведенню військ з 

Афганістану 

Лютий Підпорядковані заклади 

культури 

 

5 Урочистості з нагоди святкування Міжнародного 

жіночого дня 8-го березня. 

 

Березень Підпорядковані заклади 

культури 
 

6 Заходи до Дня народження Т.Г.Шевченка. Березень Підпорядковані заклади 

культури 

 

7 Заходи до Дня Чорнобильської трагедії. Квітень Підпорядковані заклади 

культури 

 

8 Заходи до Дня пам’яті та примирення Травень Підпорядковані заклади 

культури 

 

9   Святкування міжнародного Дня захисту дітей. Червень Підпорядковані заклади 

культури 

 

10 Вітання з Днем місцевого самоврядування Червень Підпорядковані заклади 

культури 

 

11 Урочистості з нагоди Дня Конституції України. Червень Підпорядковані заклади 

культури 

 

12 Театралізоване дійство Івана Купала «На калину роса 

впала, в нас на вулиці Купала».  

Липень Підпорядковані заклади 

культури 
 

13 Урочистості до Дня Державного Прапора України. Серпень Підпорядковані заклади 

культури 
 

14 Святкові урочистості та концерт до  Дня Незалежності 

України  

Серпень Підпорядковані заклади 

культури 
 

15 Заходи присвячені Дню партизанської слави. Вересень Підпорядковані заклади 

культури 
 

16  Урочистості до  Дня працівників освіти 

 

Жовтень Підпорядковані заклади 

культури 
 

17 Районні заходи до Дня українського козацтва Жовтень Підпорядковані заклади 

культури 
 

18 Заходи до Дня визволення України від фашистських 

загарбників 

Жовтень Підпорядковані заклади 

культури 
 



 

 

19 Мітинг- реквієм вшанування жертв голодомору та 

політичних репресій 

Листопад Підпорядковані заклади 

культури 

 

20 Заходи присвячені Дню інваліда Грудень  Підпорядковані заклади 

культури 

 

21 Урочистості та святковий до Дня  Збройних Сил 

України 

Грудень Підпорядковані заклади 

культури 
 

22 Підготовка та проведення новорічних заходів. Грудень  Підпорядковані заклади 

культури 
 

23 Відкриття новорічної ялинки.    Театралізоване дійство 

до Дня Святого Миколая.        

Грудень  

 

Підпорядковані заклади 

культури 
 

                  
Ціль: задоволенню потреб користувачів бібліотек у документах та інформації 
Заходи на реалізацію цілі: 
 

No 

з/п 

 

Зміст заходу Термін виконання Відповідальні Примітки  

1 до Дня Незалежності України: 

- книжково – ілюстративна виставка -панорама «Це – 

моя Україна» 

- час поезії «Моя пісенна країна, зоветься Україна» 

- відео подорож «Знайомтесь – це Україна» 
 

Серпень 2020 Бібліотекарі  

2 до Дня Соборності: 

- книжково   ілюстративна виставка «Свобода. 

Соборність. Єднання» 

- свято Соборності «Через минуле до майбутнього»  
 

Січень 2020   

3 до 101 – річниці подій Української революції 1917 - 

1921: 

- книжкова виставка - персоналіїв  «Історія України в 

особах» 

-відео - мандрівка « Україна – це ми. Пісні Української 

революції»  

Вересень 2020   



 

 

- Година історичної правди «Гіркої пам’яті ковток» 

(День вшанування учасників бойових дій на території 

інших країн) 
 

4 до Дня пам’яті героїв Крут: 

 - книжкова виставка «Крути: і сум, і біль, і вічна 

слава» 

- патріотичний квест «Пам’яті героїв Крут»  
 

Лютий 2020   

5 до Дня Героїв Небесної Сотні: 

- книжкова виставка -  вшанування «Витязі неба» 

- героїко - патріотичні читання «У їхніх серцях жила 

Україна» 
 

Лютий 2020   

6 -   до Дня гідності та свободи: 

- книжкова – виставка «Україна – територія гідності та 

свободи» 

-  акція пам’яті «Хоробрі серця» 
 

Січень 2020   

7 до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних 

репресій: 

-книжкова виставка – реквієм «Скорботна свічка 

пам’яті святої» 

- відеогодина «Минувшини пекучий біль» 
 

Листопад 2020   

8 до Дня захисника Вітчизни та популяризації літератури 

по козацтву: 

- книжково -  ілюстративна виставка  «Україна - 

славний край козацький» 

- урок мужності «"Від козака до сучасного захисника"» 
- патріотична акція “Українці – нація героїв!”. 

Жовтень 2020   

 

 

 



 

 

Цілі: Розвиток туристичного напряму 

Заходи на реалізацію:  

 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний з 

виконання 

 1. Здійснення управлінського забезпечення 

1 Розміщення інформації про туристичні місця на веб-сайті відділу Протягом року Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту  

2  Організація та проведення акцій, святкових заходів  туристичного 

напряму 

Проягом року Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту  

3 Проведення конкурсів найкращої фотографії, малюнка туристичних 

об’єктів, туристичних маршрутів 

Червень 2020 Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту  

4 Підготовка та проведення святкових заходів до  

Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні 

 

Протягом року Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту  

5 Проведення якісного екскурсійного обслуговування населення та туристів 

територією парка пам'ятки садово-паркового мистецтва «Княгині Львової» 

Квітень 2020 Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту  

6 Проведення Днів відкритих дверей для відвідувачів «Садиби Львової» 

(приміщення Бочечківського НВК) 

Протягом року за окремим 

планом 

Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту  

7 Продовження роботи щодо дослідження історичного та соціально-

культурного розвитку населених пунктів   

Протягом року Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту  

                            
Цілі: Фізична культура та спорт. Залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу 

життя, а також максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді в дитячо-юнацькому спорті. 

Заходи на реалізацію цілі: 

 
№ Зміст роботи Термін виконання Відповідальний 

1 Забезпечення виконання вимог чинного законодавства у сфері фізичної 

культури та спорту: 

Закону України «Про фізичну культуру і спорт»; 

наказу МОН України № 718 від 14.12.2005 р. «Про вдосконалення роботи з 

Постійно     Відділ освіти 

Керівники НВК  



 

 

фізичного виховання в навчальних закладах України»; 

наказу МОН України № 521 від 01.06.2006 р. «Про затвердження Правил 

безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в 

загальноосвітніх навчальних закладах»; 

2 Перегляд чинних положень, інструкцій для проведення  інструктажів з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності під час проведення спортивно-масових заходів 

з метою їх оновлення та доповнення 

За потребою     Відділ освіти, 

Керівники НВК 

3 Аналіз результатів комплексного медичного обстеження учнів та їх розподіл на 

медичні групи для занять фізичною культурою 

До 10.10.2020 року     Відділ освіти 

Керівники НВК 

4 Підготовка звіту № 2-ФК (звіт з фізичної культури і спорту) за 2019 рік До 10.01.2020     Відділ освіти 

Керівники НВК 

5 Поповнення інформаційно-правового банку законодавчих та нормативних актів 

з питань фізичної культури і спорту 

Протягом року     Відділ освіти 

Керівники НВК 

6 Планування та реалізація роботи з громадськістю громади  щодо пропаганди 

занять спортом та здорового способу життя 

Протягом року     Відділ освіти 

Керівники НВК   

 
Цілі: Допризовна підготовка, військово – патріотичне  виховання молоді 

Заходи на реалізацію цілі:  

 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний з 

виконання 

 1. Здійснення управлінського забезпечення 

1 Організувати вивчення предмету «Захист Вітчизни» в 10-11 класах  

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів відповідно до 

програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України, узгодженої 

Міністерством оборони України 

Протягом року Керівники НВК,  

відділ освіти 

2 Провести перевірку стану матеріально-технічної бази навчальних закладів 

з допризовної підготовки 

Згідно плану Відділ освіти 

Керівники НВК 

3 Підвести підсумки стану викладання предмету «Захист Вітчизни» за 

результатами 2019/2020 навчального року 

Червень 2020 Відділ освіти 

Керівники НВК 

4 Провести перевірку стану допризовної підготовки та патріотичного 

виховання 

Згідно графіку Відділ освіти 

Керівники НВК 



 

 

5 Забезпечити участь команд у районних та обласних змаганнях з 

допризовної підготовки 

Квітень 2020 Керівники НВК 

6 Забезпечити проведення урочистих заходів, присвячених Дню визволення 

від німецько-фашистських загарбників, Дню Збройних Сил України, Дню 

Захисника Вітчизни, Дню Перемоги 

Протягом року за окремим 

планом 

Відділ освіти 

Керівники НВК 

7 Забезпечити інформування учнів щодо навчання у вищих військових 

навчальних закладах та служби за контрактом 

Протягом року           Відділ освіти 

Керівники НВК 

 
Цілі: Забезпечення захисту дітей  від будь-яких форм насильства та попередження проявів жорстокості серед школярів 

Заходи на реалізацію цілі: 

                                                                                         
№ 

п/п 

Заходи Термін  

виконання 

Відповідальні  

1 Посилити контроль за виконанням чинного законодавства з питань захисту 

дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, порушення їх 

прав, жорстокого поводження 

Постійно Адміністрація школи, 

класні керівники 

2 Продовжити співпрацю з громадськими та благодійними організаціями, які 

працюють в інтересах дітей та активізувати участь школи в інноваційних 

просвітницько-профілактичних програмах 

Постійно  Адміністрація школи, 

класні керівники 

3 Організувати правовий всеобуч для батьків з питань охорони дитинства, 

попередження жорстокості та насилля 

Постійно  Адміністрація школи, 

класні керівники 

4 Організувати правовий всеобуч з учнями та забезпечити системне вивчення 

та дотримання школярами Правил для учнів 

Постійно  Адміністрація школи, 

класні керівники 

5 Планами роботи класних керівників передбачити проведення тематичних 

виховних годин, бесід, диспутів, тренінгів з формування толерантних 

відносин між учнями 

Протягом навчального 

року  

Адміністрація школи, 

класні керівники 

6 Практичним психологам здійснювати заходи з профілактики порушень 

соціально-психологічної адаптації учнів до гострого і хронічного стресу; 

виховання взаємоповаги та навчання дітей і батьків способом конструктивної 

взаємодії в сім’ї; та тренінгів із формування соціальних навичок у дітей 

Щомісячно  Адміністрація школи, 

класні керівники, 

практичні психологи шкіл 

7 Провести тиждень захисту прав дітей, попередження жорстокості та 

насильства 

Постійно Адміністрація школи, 

класні керівники 



 

 

8  Забезпечити проведення заходів, спрямованих на формування гендерної 

культури учнів; 

заходів у рамках акції «16 днів протидії насильству» 

19-24.11.2020 

 

Адміністрація школи, 

класні керівники 

9 Залучати органи учнівського врядування та батьківської громади до 

профілактичної роботи з питань попередження жорстокості та насильства в 

учнівському середовищі 

26.11-10.12.20 Адміністрація школи, 

класні керівники, 

10 Посилити контроль за організацією чергування адміністрацією та педагогами 

під час навчально-виховного процесу, дотримання вимог законодавства щодо 

заборони використання мобільних телефонів під час навчального процесу 

Постійно  Адміністрація школи, 

класні керівники 

 
Цілі: виконання Законів України «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарних норм та епідеміологічного благополуччя 

населення», «Про пожежну безпеку», «Про цивільний захист» 

Заходи на реалізацію цілі: 

№ Зміст Термін 

виконання 

Відповідальний Примітка 

1 Розробка комплексних заходів щодо поліпшення протипожежного 

стану в навчальних закладах  

Січень Могила В.М., 

адміністрація НВК 
 

2 Забезпечення виконання вимог чинного законодавства з пожежної 

безпеки щодо утримання закладів освіти 

Упродовж року Могила В.М., 

адміністрація НВК 
 

3 Планування роботи з ЦЗ Січень Могила С.В.  
4 Проведення інструктажів з охорони праці, пожежної безпеки, 

виробничої санітарії з працівниками НВК, ДНЗ згідно чинного 

законодавства 

Упродовж року Могила В.М., 

адміністрація НВК 
 

5 Розслідування та облік нещасних випадків під час НВП та 

невиробничого характеру 

За потребою Могила В.М., 

адміністрація НВК 
 

6 Вивчення стану викладання ЦЗ в навчальних закладах Березень-квітень Могила В.М., 

адміністрація НВК 
 

7 Планування та організація НВП з дітьми щодо охорони здоров'я та 

пропагування здорового способу життя 

Упродовж року Могила В.М.., 

адміністрація НВК 
 

10. Проведення заходів до Всесвітнього Дня боротьби із туберкульозом До 20.03  Адміністрація НВК  
12. Місячник пожежної безпеки в закладах освіти Квітень Могила В.М.., 

адміністрація НВК 
 



 

 

13. День цивільного захисту в школах  Квітень Могила В.М.., 

адміністрація НВК 
 

15. Всесвітній день охорони праці у навчальних закладах 27 квітня  Адміністрація НВК  
16. Планування і проведення заходів до Всесвітнього дня здоров'я 06.04.2020  Адміністрація НВК  
17. Планування і проведення заходів до Всесвітнього дня без тютюну До 31.05.20  Адміністрація НВК  
18. Контроль за дотриманням чинного законодавства з питань охорони 

праці, медичного обслуговування та харчування учнів у 

пришкільних таборах 

Травень-червень  Адміністрація НВК  

19. Моніторинг стану травматизму дітей під час навчально-виховного 

процесу 

Упродовж року  Адміністрація НВК  

20. Контроль за формуванням груп здоров'я школярів Вересень-листопад  Адміністрація НВК  
21. Аналіз стану проходження медичного огляду педагогічних 

працівників 

Лютий-березень  Адміністрація НВК  

22. Планування заходів з дітьми з питань попередження невиробничого 

травматизму: БЖ; безпечного поводження на воді та на льоду; 

профілактика отруєнь хімічними речовинами, грибами, токсичними 

та алкогольними речовинами 

Серпень  Адміністрація НВК  

23. Забезпечення навчальних закладів первинними засобами 

пожежогасіння, створення банку даних наявних засобів 

Вересень  Адміністрація НВК, 

Могила В.М. 
 

24. Аналіз стану здоров'я та стану захворюваності дітей і учнів за 

підсумками медичних оглядів 

Вересень  Адміністрація НВК  

25. Підготовка та оформлення документації щодо готовності 

навчальних закладів до нового 2020/2021 навчального року 

Серпень  Адміністрація НВК  

26. Оновлення та поповнення нормативної бази з питань охорони праці Упродовж року  Адміністрація НВК  
27. Рейд «Увага! Діти на дорозі» Вересень  Адміністрація НВК  
28. Контроль за складанням розкладів уроків з урахуванням санітарно-

гігієнічних вимог та гранично допустимого навантаження, 

забезпечення регламентованих перерв між уроками 

Серпень-вересень  Адміністрація НВК  

29. Контроль за станом роботи з охорони праці, техніки безпеки та 

виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу у 

школах, дошкільних та позашкільних навчальних закладах 

Упродовж року Могила В.М., 

адміністрація НВК 
 

 



 

 

Цілі: забезпечення умов життєдіяльності та техніки безпеки  

Заходи на реалізацію цілі:  

№ 

п/п  

Зміст роботи  Термін виконання  

 

Відповідальний за виконання 

Січень 

1 Провести роз’яснювальну роботу серед учасників освітнього  

процесу щодо правил поведінки під час новорічних 

святкувань. 

До 01.01.2020 Могила В.М., адміністрація 

навчальних закладів 

Лютий 

1 Зібрати дані про стан охорони праці в  закладах загальної 

середньої освіти  Бочечківської сільської ради  

До 20.02.2020 Могила В.М., адміністрація 

навчальних закладів 

2 Затвердити План першочергових заходів з профілактики 

травматизму невиробничого характеру на 2019 рік.  

До 25.02.2020 Могила В.М., адміністрація 

навчальних закладів 

Березень 

1 Організувати роботу  закладів загальної середньої освіти 

щодо забезпечення безпеки життєдіяльності під час весняних 

канікул, окрему увагу звернути на дотримання правил 

електробезпеки у побуті. 

 

До 20.03.2020 

Могила В.М., адміністрація 

навчальних закладів 

2 Здійснювати контроль за створенням безпечних умов 

перевезення організованих груп дітей автомобільним 

транспортом за межі району та області. 

Постійно Могила В.М., адміністрація 

навчальних закладів 

Квітень 

1 Забезпечити проведення Дня цивільного захисту та 

об’єктового тренування у закладах загальної середньої 

До 15.04.2020 Адміністрація навчальних 

закладів 



 

 

освіти. 

2 Проводити роботу щодо підготовки опалювальних систем 

закладів освіти  до роботи в осінньо-зимовий період на 

20192020 н.р 

До 25.04.2020 Адміністрація навчальних 

закладів 

3 Організувати заходи в рамках Тижня охорони праці з нагоди 

Всесвітнього дня охорони праці 

До 28.04.2020 Адміністрація навчальних 

закладів 

Травень 

1 Вжити заходів щодо безпечного проведення свята  

останнього дзвоника, випускного вечора. 

До 15.05.20 Адміністрація навчальних 

закладів 

2 Семінар – нарада для організаторів літнього відпочинку 

учнів з питань організації безпечної роботи в таборах 

відпочинку та оздоровлення системи освіти.   

До 20.05.20 Адміністрація навчальних 

закладів 

3 Організувати роботу закладів загальної середньої освіти з 

питань забезпечення збереження життя і здоров’я дітей у 

літній період 

До 24.05.20 Адміністрація навчальних 

закладів 

4 Організувати проведення Тижнів знань з основ безпеки 

життєдіяльності в закладах  загальної  середньої освіти. 

До 28.05.20 Адміністрація навчальних 

закладів 

Червень 

1 Здійснювати постійну  перевірку охорони праці та безпеки  

життєдіяльності з питань організації безпечної роботи в 

таборах відпочинку . 

Під час роботи таборів 

відпочинку 

Адміністрація навчальних 

закладів 

Серпень 

1 Здійснити моніторинг щодо підготовки закладів загальної 

середньої освіти до нового навчального року, забезпечення 

До 28.08.20 Адміністрація навчальних 

закладів 



 

 

виконання вимог з охорони праці. 

Вересень 

1 Провести організаційні заходи щодо підготовки 

опалювальних систем закладів загальної середньої  освіти до 

роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років. 

Протягом місяця Адміністрація навчальних 

закладів 

2 Організувати роботу закладів загальної середньої освіти, 

закладу позашкільної освіти щодо виконання заходів по 

евакуації учасників освітнього  процесу у разі надзвичайної 

ситуації, дій у разі загрози виникнення терористичних або 

диверсійних актів.  

До 15.09.20 Адміністрація навчальних 

закладів 

Жовтень 

1 Сприяти роз’яснювальній роботі серед учасників освітнього  

процесу щодо безпечного користування природним та 

зрідженим газом в побуті. На початку опалювального сезону 

провести місячник «Газ у побуті». 

До 15.10.2020 Адміністрація навчальних 

закладів 

Листопад 

1 Організувати проведення Тижнів знань з основ безпеки 

життєдіяльності в закладах загальної середньої освіти, 

закладі позашкільної освіти. 

До 10.11.2020 Адміністрація навчальних 

закладів 

2 Організувати роботу закладів загальної середньої освіти з 

питань забезпечення збереження життя і здоров’я дітей у 

зимовий період 

До 15.11.2020 Адміністрація навчальних 

закладів 

3 Забезпечити проведення Тижня безпеки учасників 

дорожнього руху 

Протягом місяця Адміністрація навчальних 

закладів 

 


