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1. Вступ 

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

сільської ради (далі - Відділ) керується Конституцією України, 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», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про фізичну 

культуру і спорт», положенням про відділу освіти, культури і туризму, молоді та 

спорту Бочечківської сільської ради, розпорядженнями голови Бочечківської 

сільської ради законодавчими та нормативно-правовими актами, що координують 

діяльність органів місцевої влади з питань реалізації державної політики у сфері 

культури і мистецтв.  

 

І. АНАЛІЗ РОБОТИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ,  КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ,  МОЛОДІ 

ТА СПОРТУ ЗА  2021 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 6 дошкільних груп, де виховується 90 

дітей, з них 56 – дошкільні групи Бочечківського НВК, 34 – дошкільні групи 

Козацького НВК. Відсоток охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3 до 6 

років становить - 97 %.  

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 2021 році становила 47,8 тис. грн. 

У 2021 році  проведено ремонт системи освітлення приміщення Бочечківського 

НВК (ДНЗ) – 38,2 тис. грн.  
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Заклади ЗДО активно впроваджують у навчальний процес Державний Базовий 

компонент дошкільної освіти шляхом реалізації програми розвитку дітей 

дошкільного віку «Дитина». 

Здійснено підключення до мережі Інтернет та введення сучасних технологій у 

роботу вихователів. Залишається актуальним питання забезпечення ЗДО 

комп’ютерною технікою.  Належне медичне обслуговування здійснюється у обох 

закладах освіти.  

 

1.3. Загальна середня освіта 

 

Сьогодні мережа закладів освіти Бочечківської сільської ради налічує 2 

опорні  заклади, у яких  навчається 300  учнів.  

Фактичні видатки на 1 учня у школі у 2021  році становила 56,5 тис. грн. 

За 2021 рік здійснено поточний ремонт навчального кабінету Козацького НВК 

"ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ" (44,2 тис. грн.), поточний ремонт 3 навчальних кабінетів 

Бочечківського НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ" (99,8 тис. грн.), поточний ремонт туалету 

1 поверху Козацького НВК (136,5 тис. грн.)., поточний ремонт вхідної групи 

Козацького НВК (11,2 тис. грн.)., поточний ремонт харчоблоку Козацького НВК 

(49,9 тис. грн.).  

Здійснено ремонт пандуса Козацький НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ" – 49,3 тис. грн. 

Для Бочечківського НВК облаштувано вхідну групи та пандуса – 324,6 тис. грн.  

  

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.   

 

 

1.5. Інклюзивна освіта та соціальний захист 

 
Запровадження інклюзивного навчання створило передумови для 

інтегрування дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітній простір. 

У Бочечківському НВК організовано інклюзивне навчання для 4 дітей з особливими 

освітніми потребами у 3 класах та для 2 вихованців.  

З метою забезпечення кваліфікованої допомоги вихованцям з особливими 

освітніми потребами в інклюзивній групі у штатний розпис Бочечківського НВК 

введено 1 посаду асистента вихователя. Корекційно-розвиткову складову 

забезпечують  практичний психолог та логопед закладу. 



4 
 

 Адміністрацією закладу проведено відповідну роботу щодо створення умов 

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

Для 5 дітей, які за станом здоров’я не можуть відвідувати заклади загальної 

середньої освіти у 2021/2022 навчальному році організовано індивідуальну форму 

навчання. 

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 – 11. 

У 2021 році соціальну підтримку отримали  діти пільгових категорій, а саме: 

11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 11 дітей з 

малозабезпечених сімей, 50 дітей з багатодітних сімей, 10 дітей, які постраждали 

внаслідок аварії на ЧАЕС, 13 дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах, 4 дитини з інвалідністю.   

Для 11 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 4 особи (2 практичних 

психологів та 2 соціальних педагогів).   

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.  
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В умовах карантинних обмежень психологами проведено онлайн 

просвітницькі - профілактичні заходів з розвитку стресостійкості в учасників 

освітнього процесу – 33 (Бочечківський НВК – 18, Козацький НВК - 15). З них для 

батьків – 8: рекомендації в рубриці «Скарбничка самовдосконалення» в мережі 

Viber для батьків «Контроль тривоги під час пандемії COVID-19», «Як впоратись з 

життєвою кризою», «Десять шляхів бути щасливим» (Козацький НВК -5); 

рекомендації в рубриці «Психологічна підтримка» в мережі Viber для батьків «Що 

таке панічна атака і як з нею боротися», «Як зберегти психічне здоров'я дітей в 

період карантину» (Бочечківський НВК - 3). Для педагогічних працівників 

проведено 8 індивідуальних консультації на теми: «Як перевірити себе на 

стресостійкість та 6 способів її підвищити», «Як зберегти нерви під час карантину» 

(Бочечківський НВК-6), «Як подолати страхи під час пандемії» (Козацький НВК -

2). Для здобувачів освіти – 17: консультування  за допомогою платформ Classroom, 

ZOOM, VIBER «Як підвищити стресостійкість», «Правила безпечної поведінки в 

мережі Інтернет» проведено 9 (Бочечківський НВК-4, Козацький НВК-5); 

інформування  учнів «Подолання негативних емоційних проявів» (Платформа 

Meet) – 8 (Бочечківський НВК 3, Козацький НВК -5); 

Проведено 17 групових та індивідуальних консультацій для батьків, педагогів 

щодо зниження рівня тривожності у дітей. Для батьків - консультації в телефонному 

режимі: «Профілактика стресів», «Життя найголовніша цінність», «Стабілізація 

емоційних станів у дитини» (Бочечківський НВК -3, Козацький НВК - 3) та 

індивідуальні обговорення «Як говорити з дітьми про коронавірус, щоб  знизити 

рівень тривожності дітей» (Бочечківський НВК та Козацький НВК -2). Для 

педагогічних працівників практичними психологами проведені такі тематичні 

обговорення: «Емоційний світ дитини. Що може свідчити про схильність до 

суїцидальних думок та намірів» (Козацький НВК - 5), «Що робити аби ваша дитина 

не зазнала булінгу. Як знизити тривогу» (Бочечківський НВК – 4 заходи); 

Для зниження рівня тривожності в умовах дистанційного навчання проведено 

8 індивідуальних бесід з педагогічними працівниками з питань покращення 

емоційного стану «Як запобігти емоційному вигоранню вчителя під час пандемії 

COVID-19 » (Бочечківський НВК -3), «Поради на кожний день» (Козацький НВК - 

5), також організовано 4 тематичні обговорення «Правила здорового вчителя» 

(Козацький НВК -2) та «Психогігієна професійної діяльності педагога в умовах 

карантину»  (Бочечківський НВК -2);   

Проведено 27 (офлайн) профілактичних групових заняття з учнями щодо 

зниження рівня тривожності, розвитку самоконтролю, самоорганізації в умовах 

дистанційного навчання, а саме: тематичні обговорення «Дистанційне обговорення 

без стресу» (Бочечківський НВК -12), «Етичні норми під час дистанційного 

навчання» (Козацький НВК - 10); години спілкування «Вміння адекватно оцінювати 

себе. Сильні та слабкі сторони власної особистості» (Бочечківський НВК - 3), 

«Обговорення правил впевненої поведінки, спілкування з однокласниками та 
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дорослими людьми, правил спілкування в Інтернеті під час дистанційного 

навчання» (Козацький НВК -2).  

На сайті закладу Бочечківського НВК у вкладці психологічна служба 

розміщена така профілактична інформація: відео «Ефективний карантин. Поради 

для старшокласників, вчителів та батьків», поради психолога «Пандемія. Каратин. 

Страхи», «Роль спеціалістів психологічної служби у подоланні негативних 

наслідків надзвичайних ситуацій». На офіційному сайті Козацького НВК розміщено 

рекомендації «Коронавірус. «Як поводитись батькам під час карантину».  
 
   

1.7. Фізична культура і спорт. 
 

Основними завданнями розвитку фізичної культури та спорту на території 

Бочечківської сільської ради 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 

України.  

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 виконання Указу Президента України від 17 грудня 2020 року № 574/2020 

«Про започаткування соціального проекту «Активні парки - локації здорової 

України», розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 30 

квітня 2021 року № 282-ОД «Про затвердження плану заходів щодо реалізації у 

Сумській області соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» 

на 2021» Бочечківська сільська рада долучилася до реалізації на території 

Бочечківської сільської ради соціального проекту «Активні парки - локації здорової 

України». Мета проекту – зробити спорт доступним для громадян та залучити різні 

групи населення до оздоровчої рухової активності у місцях масового відпочинку. 

Локацією для активного дозвілля було визначено територію в центрі села 

Козацьке – популярне місце серед наших мешканців. «Активні 

парки» мають  необхідні елементи інфраструктури: «шведську» стінку, комплекс 

турніків, гімнастичні бруси, лавку для виконання динамічних вправ,  зону для 

занять фітнесом (вільний простір), координаційну лінію. Кожен із цих елементів 

позначений QR-кодом з можливістю переходу на спеціальний сайт з відеоуроками. 

Проект реалізований за кошти місцевого бюджету та за підтримки АФ «Козацька».  

15 вересня 2021 року на спортивному майданчику В′язівського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 

навчальний заклад» Дубов′язівської сільської ради команда освітян Бочечківської 
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сільської ради брала участь у спартакіаді працівників освітянської галузі 

Дубов′язівської селищної та Бочечківської сільської ради. 

Змагання проводилося з 3-х видів спорту: волейбол, настільний теніс та дартс. 

У змаганнях з волейболу І місце посіла команда Дубов′язівської селищної 

ради, ІІ місце – команда Бочечківської сільської ради; з настільного тенісу  І місце 

– команда Бочечківської сільської ради, ІІ місце – команда Дубов′язівської 

селищної ради; з дартсу І місце – команда Дубовязівської селищної ради, ІІ місце – 

команда Бочечківської сільської ради.  

На виконання наказу Міністерства молоді та спорту України від 28.08.2021 

№3141 «Про відзначення в Україні Дня фізичної культури і спорту», наказу 

управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації 11 вересня 

на території Бочечківської сільської ради проходили заходи з метою відзначення 

Дня фізичної культури та спорту:  флешмоб «У здоровому тілі – здоровий дух», 

змагання з шашок, змагання з настільного тенісу, міні-футболу. З професійним 

святом присутніх працівників галузі фізичної культури та спорту привітав 

начальник відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту Бочечківської 

сільської ради.  

На території Бочечківської сільської ради функціонує 2 навчальних заклади, у 

яких навчається та виховується 300 учнів. 

Розвиток масової фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних 

закладах націлений, насамперед, на зміцнення здоров’я учнів, фізичний розвиток і 

рухову активність. Необхідно за рахунок максимального використання 

різноманітних форм і методів роботи охопити систематичними заняттями фізичною 

культурою і спортом більшу кількість учнів. Одним із діючих засобів зміцнення 

здоров’я учнів, поліпшення їхнього фізичного розвитку є проведення фізкультурно-

оздоровчих заходів у режимі дня школи, організація і проведення загальношкільних 

фізкультурно-масових і спортивних заходів. 

Вчителями фізичної культури закладів освіти у позаурочний час проводяться 

заняття для бажаючих учнів та молоді Бочечківської сільської ради.  Встановлення 

тренажерів дало можливість усім бажаючим долучитись до занять фізичною 

культурою та з користю проводити час.   

         Заклади освіти Бочечківської сільської ради забезпечені педагогічними 

кадрами. Навчально-виховний процес з фізичної культури здійснюють 4 

педагогічних працівників. З них: «Спеціаліст І категорії» – 2 чол., «Спеціаліст»  – 2 

чол. 

         На виконання наказу Департаменту освіти  і науки Сумської обласної 

державної адміністрації учні закладів освіти брали участь у обласній Гімназіаді з 

легкоатлетичного кросу.  

Серед загальноосвітніх навчальних закладів протягом року проведено 

фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи в рамках районної спартакіади 
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з таких видів спорту як футбол, легка атлетика, баскетбол, волейбол, стрітбол, 

настільний теніс, міні-футбол.  

В на території Бочечківської сільської ради збережено ефективну систему 

проведення спортивних заходів.  

 
1.8. Робота сільських будинків культури, сільських клубів та 

сільських бібліотек 

 

Мережа закладів культури Бочечківської сільської ради налічує: 3 сільських 

будинки культури (Бочечківський, Козацький та Духанівський) та 3 сільські клуби 

(Сахнівський, Хижківський та Новомутинський). З них спеціально побудовані – 3, 

пристосовані – 3. Директори Бочечківського та Козацького будинку культури  

відносяться до ІІІ  групу по оплаті праці.   

3 колективи носять звання «народний»: народний аматорський жіночий 

вокальний ансамбль «Проліски» Бочечківського СБК (керівник - Наталія 

Третьякова), народний аматорський жіночий вокальний ансамбль «Козачаночка» 

Козацького СБК (керівник – Богдан Лебідь) та народний фольклорний колектив 

«Криниченька» (керівник – Надія Золотарьова).  

Робота закладів культури у 2021 році було організовано відповідно до 

карантинних вимог. 

Під час  карантину працівники клубних закладів займалися самоосвітою, 

веденням документації, всі здійснили впорядкування територій, прилеглих до 

будівель закладів культури.  

За період карантинних обмежень закладами культури були проведено 145 

культурно-мистецьких заходів.  

Протягом карантину учасники аматорських колективів та працівники клубних 

закладів приймали активну участь у мистецьких конкурсах та фестивалях.  

Народний аматорського вокального ансамблю «Козачаночка»  нагороджений 

подяками Сумського обласного науково-методичного центру культури і мистецтв 

за популяризацію пісенних творів національно-патріотичної тематики та участь у 

відеопроекті «Захисникам. У мотивах і піснях» та за активну участь в обласному 

патріотичному святі «Козацькому роду нема переводу», присвяченому Дню 

захисника України та Дню Українського козацтва. Були нагороджені дипломом 

управління культури Сумської обласної державної адміністрації за участь у 

Всеукраїнському фестивалі «Козацький родослав» за високу майстерність та 

відданість народному мистецтву, дипломом управління культури Сумської 

обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високі здобутки, 

вагомий внесок у розвиток і підтримку національної культури та з нагоди ІІ етапу 

обласного культурно-мистецького фестивалю «З любов’ю вічною до тебе, рідний 

краю!».  
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Колектив чарує своїм співом та творчими надбаннями односельців, завдяки 

чому знайшов своїх шанувальників, однодумців, захоплених творчим натхненням.  

У 2021 народний аматорський вокальний жіночий ансамбль «Проліски» 

нагороджений подякою Сумського обласного науково-методичного центру 

культури і мистецтв за популяризацію пісенних творів національно-патріотичної 

тематики та участь у відеопроекті «Захисникам. У мотивах і піснях». Жоден 

сільській захід не обходиться без участі цього колективу. 

У жовтні Бочечківська громада презентувала творчий звіт в рамках обласного 

фестивалю народної творчості «З любов’ю вічною до тебе, рідний краю!», 

присвячений 30-й річниці незалежності України. 

Гаслом святкування 30-річчя незалежності України став вислів «Ти у мене 

єдина», а символікою - квітка. Слоган «Ти у мене єдина»  - це не просто звернення 

до країни, це звернення до квітки, Незалежності, до нації, адже  квітка - це символ 

прагнення українців до єднання. 

Туристичний потенціал громади представлений у формі відео-екскурсією 

оленячою фермою, ландшафтним парком та двоповерховим палацом княгині 

Льовової.   

В рамках проєкту свої найкращі роботи у різних видах декоративно-

ужиткового мистецтва презентували майстрині Бочечківської громади:   Ганна 

Дума та Віра Примак - вишиті рушники, серветки, ікони, вишивки на подушки, 

виконані  гладдю, хрестиком, бісером, різні за візерунками та кольоровою гамою; 

Надія Дрига - декоративні роботи в стилі декураж; Лариса Старієнко -  картини, 

вишиті бісером; Лавриненко Тамара - рушники, серветки, картини вишиті 

хрестиком; Аношкіна Вікторія – різноманітні іграшки сплетені гачком.  

Втіленням єдності символіки офіційного логотипу 30 річчя Незалежності 

України та народної символіки  та окрасою виставки стали 30 дідухів, виготовлених 

з жита, пшениці та інших злаків і квітів.  

Хижківська сільська бібліотека презентувала виставку робіт фотографа-

аматора Сергія Карнауха «Мій рідний край – частинка раю». На прекрасних 

художніх фото відображена природа околиць села Хижки. 

У концертній програмі взяли участь: народний аматорський жіночий ансамбль 

«Проліски» (керівник - Наталія Третьякова), хореографічний колектив «Браво» 

(керівник - Юлія Хильченко), солістки Мирослава Бондарь, Вікторія Мозгова, Даша 

Березіна, Софія Яценко Бочечківського сільського будинку культури; народний 

аматорський вокальний ансамбль народної пісні «Козачаночка» (керівник - Богдан 

Лебідь), фольклорний колектив «Горлиця» (керівник - Тетяна Артеменко), солісти 

Марії Кузьмич, Ірини Зимовець, Марини Артеменко,  Сергій Руденко Козацького 

сільського будинку культури; фольклорний колектив «Надія» (керівник - Надія 

Бардакова) Сахнівського сільського клубу; народний фольклорний колектив 

«Криниченька» (керівник - Надія Золотарьова) Духанівського будинку культури. 
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Станом на 01.01.2021 кількість працівників закладів культури, які здійснюють 

культурно-освітню діяльність – 12, з них – 3 зовнішні сумісники.  

Покращення матеріально-технічної бази закладів культури є одним із 

першочергових завдань громади. У приміщенні Сахнівського сільського будинку 

підведено водопостачання на суму 13,2 тис. грн., використано 3 тис. грн. на 

підключення закладу до мережі Інтернет за технологією Wi-Fi. 

В Козацькому будинку культури проведений поточний ремонт системи 

освітлення на суму 96,7 тис. грн., придбані меблі на суму 9 тис. грн. та сценічні 

костюми на 14,1 тис. грн. 

Для Бочечківського будинку культури придбані меблі на суму 21,4 тис. грн., та 

сценічні костюми на 15,5 тис. грн. Проведено поточний ремонт системи опалення 

на 7,2 тис. грн.  

Надходження коштів за 2021 рік становить 1874,4 тис. грн. З них оренда 

приміщення 59,6 тис. грн., плата за послуги 8,5.  

 

1.9. 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 2021 році гаряче харчування було організовано для 296 учнів, що становить 

98,6 % від загальної кількості учнівського контингенту.  

Рішенням сесії Бочечківської сільської ради від 12.02.2020 затверджено 

сільську програму «Дитяче харчування у закладах загальної середньої освіти 

Бочечківської сільської ради на 2020-2022 роки», яка передбачає забезпечення 

безкоштовним  харчуванням з розрахунку 100 % від  вартості харчування в день:  

для  учнів 1-11  класів з числа: - дітей -  сиріт; -  дітей, позбавлених батьківського  

піклування; дітей із сімей, які отримують  допомогу відповідно до Закону  України 

«Про державну соціальну  допомогу малозабезпеченим  сім’ям» (учні 1-4 класів); -  

дітей з особливими  освітніми  потребами , які навчаються в  інклюзивних классах. 

Забезпечення безкоштовним  харчуванням з розрахунку 100% від  вартості 

харчування в день для  вихованців дошкільного підрозділу: - дітей -  сиріт;- дітей 

позбавлених батьківського  піклування; - дітей з інвалідністю; - дітей із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим  сім’ям»;- дітей учасників бойових дій (АТО).  

Харчування в закладах дошкільної освіти організоване відповідно до вимог 

чинного законодавства. Харчування дітей в ЗДО здійснюється за рахунок 
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сільського бюджету та батьківської доплати. Вартість харчування 1 дитини в день 

становить до 35 грн. (23 - місцевий бюджет, 12 - батьківська доплата).  

У 2021 році функціонували шкільні їдальні у кожному з закладів. Вартість 

харчування 1 дитини початкових класів становить - 18 грн. в день (місцевий 

бюджет), 5-11 класів - 20 грн. (12 батьківська плата, 8 грн.- місцевий).   

З метою недопущення небезпечної та неякісної продукції харчування дітей в 

закладах освіти розроблена та затверджена програма «Безпечне та якісне 

харчування». Гарячим харчуванням охоплено 99,7 % учнів, нових форм організації 

харчування не впроваджувалось. Уведено у щоденний раціон дітей молочних 

продуктів, а також молочних страв, що містять не більше 10 г цукрів на 100 г/мл 

готового продукту. 

Проведено навчання представниками Конотопського відділу безпечності та 

ветеринарної медицини Конотопського управління Головного управління в 

Сумській області.  Забезпечено участь представників навчальних закладів на 

семінарі з навчання спеціалістів на тему "Закупівля продуктів харчування та 

облаштування харчоблоків відповідно до принципів НАССР". 

Забезпечено участь кухарів у навчанні з теми «Новітні підходи щодо 

організації харчування в закладах загальної середньої освіти» 

В обов’язковому порядку контролюється сировина, що поставляється на 

харчоблоки для приготування їжі для дітей. 

Використано кошти в сумі 30 229 грн. на лабораторні дослідження за якість та 

безпечність харчових продуктів в акредитованих лабораторіях. Всі працівники 

навчальних закладів проходять медичний огляд за графіком. 

Проводяться дослідження якості питної води, що використовується у закладах 

освіти.  У 2019 році здійснено капітальний ремонт існуючих систем водопостачання 

та каналізації Козацького НВК.  

Для харчоблока  Бочечківського НВК холодильник, морозильна камера, 

стелажі, мийка, столи, полка-сушка з нержавіючої сталі, інвентар (посуд), плита 

електрична, шафа жарочна, меблі, для Козацького НВК - котел варочний, 

холодильник, стелажі, мийка, столи, полка-сушка з нержавіючої сталі, інвентар 

(посуд), шафа жарочна, меблі.  

 

1.10. 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 
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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.  

Питання протипожежної та техногенної безпеки розглядалися на апаратних 

нарадах та колегіях відділу. Розроблено та затверджено заходи щодо забезпечення 

пожежної безпеки на 2020/2021 навчальний рік (наказ відділу освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту Бочечківської сільської ради  від 31.08.2020 №45-ОД). 

Відповідно до яких розроблено (поновлено) інструкції щодо заходів пожежної 

безпеки в закладах освіти. Забезпечено проведення своєчасного протипожежного 

інструктажу зі здобувачами освіти, педагогами та технічним персоналом. 

Призначено відповідальних осіб за пожежну безпеку. Тримається на контролі 

проходження навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб, до обов’язків 

яких належить забезпечення та виконання заходів пожежної безпеки в закладах 

освіти. Забезпечено заклади освіти первинними засобами пожежогасіння 

відповідно до чинних норм. Проведено практичне відпрацювання дій згідно з 

планами евакуації людей на випадок пожежі чи надзвичайної ситуації. Закуплено 

інформаційні стенди з протипожежного захисту. Приписи державного інспектора з 

нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки виконуються частково, оскільки 

потребують значного фінансування.  

У 2021 році  проведено ремонт системи освітлення приміщення Бочечківського 

НВК (ДНЗ) – 38,2 тис. грн., здійснено обробку вогнезахисним матеріалом дерев’яні 

конструкції приміщення початкової школи Бочечківського НВК на суму 21,2 тис. 

грн., встановлено протипожежні двері в електрощитову Козацького НВК – 18,0 тис. 

грн. 

Організація роботи з охорони праці потребує значних фінансових затрат. 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. 

 

1.11. Забезпечення прозорості та 

інформаційної відкритості закладів освіти 
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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.  

1.12. 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 02.01.2021 

року № 2-ОД. 

Прийоми проводяться регулярно у встановлені графіком дні та години. 

Протягом звітного періоду  не надійшло  колективних звернень. 

Питання роботи із зверненнями громадян розглядається на апаратних нарадах 

при начальнику відділу. 
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ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА 

СПОРТУ НА 2021 РІК 

Основні здобутки відділу упродовж 2021 року: 

- поточний ремонт навчального кабінету Козацького НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ», 

поточний ремонт 3 навчальних кабінетів Бочечківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ», 

поточний ремонт туалету 1 поверху Козацького НВК «»ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ», 

поточний ремонт вхідної групи Козацького НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ», поточний 

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

- ремонт пандуса Козацький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»; 

- капітальний ремонт вхідної групи та пандуса Бочечківського НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ст.-ДНЗ»; 

- ремонт системи освітлення приміщення Бочечківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-

ДНЗ» (ДНЗ); 

- обробка вогнезахисним матеріалом дерев’яні конструкції приміщення 

початкової школи Бочечківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» 

- поточний ремонт системи освітлення в Козацькому будинку культури - 

придбані сценічні костюми для Бочечківського та Козацького будинку культури;  

-    реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» 

на 2021» на території Бочечківської сільської ради;  

Пріоритетні напрямки роботи відділу освіти, молоді та спорту  на 2021 рік: 

- забезпечення учнів медикаментами та засобами для боротьби з Covid-19, 

забезпечення безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій, виплата 

стипендії кращим учням-призерам олімпіад, забезпечення закладів загальної освіти 

обладнанням щодо створення розвивального середовища для учні 1х класів, 

відповідно до Концепції «Нова українська школа», реконструкція системи опалення 

Бочечківського НВК-ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ, який знаходиться за адресою: 

вул.Загребля, 10 с.Бочечки Конотопського району, капітальний ремонт будівлі 

Бочечківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» за адресою: вул.Тракторна, 2а, 

с.Бочечки» Конотопського району, Сумської області, реконструкція котельні з 

встановленням твердопаливного котла Бочечківського НВК-ЗОШ І-ІІІ ступенів-

ДНЗ, який знаходиться за адресою: вул. Загребля, 10 с.Бочечки Конотопського 

району, реконструкція будівлі Бочечківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ», який 

знаходиться за адресою: вул.Лісова,26 с.Бочечки Конотопського району, Сумської 

області (покращення енергоефективності); 

- розробка облікової документації на пам’ятку архітектури та містобудування 

«Палац княгині Львової». 
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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.  Щосереди 

9.00-16.00 

Головний спеціаліст відділу 

освіти, культури і туризму, 

молоді та спорту Бочечківської 

сільської ради 

Клименко Н.М. Щосереда 

9.00-16.00 

Головний спеціаліст відділу 

освіти, культури і туризму, 

молоді та спорту Бочечківської 

сільської ради 

Москаленко О.В. Щосереди 

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 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

VI. 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 

10.01.2022 1. Про стан дотримання вимог чинного 

законодавства з питань забезпечення доступу до 

публічної інформації. 

2. Звітність з фізичної культури і спорту за 2021 рік 

(2-ФК). 

Клименко Н.М. 

 

Москаленко О.В. 

 

17.01.2022 1. Про хід реєстрації випускників на пробне ЗНО – 

2022. 

 

Клименко Н.М. 

 

 

24.01.2022 1. Про хід атестації педагогічних працівників. 

2. Про вивчення стану протипожежної безпеки в 

закладах підпорядкованих відділу.  

  

Москаленко О.В. 

Могила В.М. 

 

31.01.2022 1. Про річну статистичну звітність закладів 

культури Бочечківської сільської ради. 

Москаленко О.В. 

 

 

 

07.02.2022 1. Організація цивільного захисту у навчальних 

закладах. 

 

Могила В.М. 

 

14.02.2022 1. Про наповнення та своєчасне оновлення 

матеріалів веб-сайтів закладів освіти та сайту 

відділу.  

Клименко Н.М. 

 

 

 

21.02.2022 1. Підсумки діяльності бібліотек Бочечківської 

сільської ради в 2021 році. 

Москаленко О.В.  

28.02.2022 1. Про заходи з техніки безпеки в закладах освіти. 

2. Про заходи національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді.  

 

Могила В.М. 

 

 

Степаненко С.М. 

 

14.03.2022 1. Про стан роботи щодо запобігання  

правопорушень та злочинності  серед учнівської 

молоді. 

  

Клименко Н.М.  

21.03.2022 1. Впровадження та застосування постійно діючих 

процедур на харчоблоках закладів освіти, 

заснованих на принципах Системи управління 

безпечності харчових продуктів (НАССР) 

Степаненко С.М.  

28.03.2022 1. Про стан організації підвезення учнів до місць 

навчання.  

 

Могила В.М.  
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04.04.2022 1. Про стан профілактичної роботи щодо 

запобігання правопорушенням та злочинам серед 

дітей у освітніх закладах.  

2. Про роботу зі зверненнями громадян за  І квартал 

2022  року. 

 

Клименко Н.М. 

 

 

Москаленко О.В. 

 

11.04.2022 1. Протидія булінгу в закладах освіти.  Москаленко О.В.  

18.04.2022 1. Про підсумки атестації педагогічних працівників  

у 2021-2022 навчальному році. 

 

Клименко Н.М. 

 

 

16.05.2022 

 

1. Організація навчання дітей з особливими 

освітніми потребами. 

Клименко Н.М. 

 

 

 

23.05.2022 1. Про збереження та розвиток мережі гуртків у в 

КЗ позашкільної освіти Бочечківської сільської ради 

 

Степаненко С.М.  

30.05.2022 1. Про зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів освіти у 2022 році 

Клименко Н.М.  

06.06.2022 1. Про підготовку освітніх закладів до початку 

оздоровчої літньої кампанії 2022 року 

Москаленко О.В. 

 

 

20.06.2022 1. Про стан виконання заходів з пожежної безпеки. Могила В.М.  

04.07.2022 1. Про реалізацію плану заходів щодо підтримки 

сфери культури, охорони культурної спадщини на 

території Бочечківської сільської ради 

Москаленко О.В. 

 

 

11.07.2022  1. Про хід виконання Стратегії популяризації 

української мови до 2030 року «Сильна мова – 

успішна держава» 

 

Москаленко О.В. 

 

18.07.2022 1. Про виконання контрольних документів у відділі 

освіти, культури і туризму, молоді та спорту 

Бочечківської сільської ради 

 

Степаненко С.М.  

25.07.2022 1. Про стан травматизму у побуті та під час 

навчально-виховного процесу серед працівників та 

учнів (вихованців) закладів освіти у 2022 році. 

2. Про роботу зі зверненнями громадян у ІІ кварталі 

2022 року. 

Могила В.М.  

01.08.2022 1. Про підготовку до огляду навчальних закладів 

щодо готовності до нового 2022-2023 н.р. 

Москаленко О.В.  

08.08.2022 1. Про виконання плану дій з реалізації 

Національної стратегії із створення безбар′єрного 

простору. 

2. Про хід виконання заходів щодо практичного 

втілення Концепції Нової Української Школи 

Могила В.М.  

15.08.2022 1. Про стан охоплення дітей та учнівської молоді 

освітою. 

Степаненко С.М.  

22.08.2022 1. Про роботу з обдарованою учнівською молоддю. Клименко Н.М.  
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29.08.2022 1. Про облік та психологічний супровід  дітей «груп 

ризику». Моніторинг  дітей «груп ризику» 

Клименко Н.М.  

05.09.2022 1. Про організацію індивідуального навчання дітей 

у 2022/2023 н.р. 

Москаленко О.В. 

 

 

12.09.2022 1. Про проведення Всеукраїнського олімпійського 

тижня. 

 

Клименко Н.М.  

19.09.2022 1. Про підсумки здійснення обліку дітей пільгових 

категорій. 

2. Про стан організації харчування в закладах 

освіти. 

Клименко Н.М. 

 

 

26.09.2022 1. Підсумки оздоровлення дітей та вихованців у 

2022 році 

2. Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у 

ІІІ кварталі 2022 року 

Москаленко О.В. 

 

 

 

03.10.2022 1. Про організацію роботи з охорони праці в 

осінньо-зимовий період у 2022-2023  навчальному 

році. 

Клименко Н.М.  

10.10.2022 1. Про підготовку закладів підпорядкованих відділу 

до опалювального сезону 2022/2023 н.р. 

Москаленко Н.М. 

 

Степаненко С.М. 

 

17.10.2022 1. Про підсумки щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості учнівської молоді. 

Могила В.М.  

24.10.2022 1. Про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів. 

Могила В.М.  

31.10.2022 1. Про особливості проведення ЗНО – 2023. Москаленко О.В.  

07.11.2022 1. Діяльність психологічної служби навчальних 

закладів 

Москаленко О.В.  

14.11.2022 1. Про охоплення учнів позашкільною освітою Клименко Н.М.  

21.11.2022 1.Про підсумки проведення Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка. 

Клименко Н.М. 

 

 

28.11.2022 1. Про участь педагогічних працівників у 

Всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2022»  

 

Москаленко О.В.  

05.12.2022 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.  

12.12.2022 1. Про участь у заходах до Дня Святого Миколая. 

2. Про заходи в рамках Всеукраїнського тижня 

права. 

Клименко Н.М.  

19.12.2022 1. Про роботу із зверненнями громадян за 2021 рік. 

3. Про організацію зимових канікул у ЗЗСО. 

Клименко Н.М.  
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27.12.2022 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 

2022 рік. 

Москаленко О.В. 

 

Степаненко С.М. 
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 VІІІ. ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ КОЛЕГІЙ ВІДДІЛУ 

ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

БОЧЕЧКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

 

 

Лютий  2022 року 

 

1. Впровадження та застосування постійно діючих процедур на харчоблоках 

закладів освіти, заснованих на принципах Системи управління безпечності 

харчових продуктів (НАССР). 

2. Про основні напрямки і завдання цивільного захисту на 2022 рік.  

3. Про стан функціонування та перспективи розвитку освітньої галузі на 

території Бочечківської сільської ради.  

4. Про виконання рішень попередньої колегії. 

 

Травень 2022 року 

 

1. Про завершення 2021/2022 н.р., хід підготовки до нового 2022/2023 н.р.. 

2. Про хід виконання Стратегії популяризації української мови до 2030 року 

«Сильна мова – успішна держава».  

3. Про план заходів, спрямованих на профілактику жорстокості та насилля над 

дітьми, робота з дітьми групи ризику. 

4. Про виконання рішень попередньої колегії. 

 

Вересень 2022 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 підсумки оздоровчої кампанії  дітей та учнівської молоді у 2022 році 

та перспективи і завдання щодо оздоровлення дітей у 2023 році. 

4. Про виконання рішення попередньої колегії. 
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Грудень 2022 року  

 
 

1. Про виконання плану дій з реалізації Національної стратегії із створення 

безбар′єрного простору на території Бочечківської сільської ради у 2022 році. 

2. Про стан профілактичної роботи щодо запобігання правопорушенням та 

злочинам серед дітей у освітніх закладах.  

3. Про підсумки розгляду звернень громадян, що надійшли до відділу  2022 р.  

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

спорту Бочечківської сільської ради за 2022 рік та схвалення плану роботи на 2023 

рік. 

5. Про виконання рішення попередньої колегії.  
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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 Клименко Н.М.  

1.2. Забезпечити охопленням дошкільною освітою 100% 

дітей 5-річного віку  

01.09.2022 Керівники закладів освіти 

Бочечківської сільської 

ради 

 

1.3. Реалізувати сучасні підходи до вирішення завдань 

ранньої соціальної реабілітації дітей з особливими 

потребами. 

Протягом року Керівники закладів освіти 

Бочечківської сільської 

ради 

 

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

Бочечківської сільської 

ради 

 

1.5. Налагоджувати  взаємовідвідування навчальних 

занять учителями 1-х класів та вихователів старших груп 

ДНЗ. 

Протягом року Керівники закладів освіти 

Бочечківської сільської 

ради 

 

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. 
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2.4. Вивчати результативність курсової  підготовки та 

здійснювати контроль за правильністю проведення 

атестації вихователів. 

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  Керівники закладів освіти 

Бочечківської сільської 

ради 

 

3.2. Організація життєдіяльності старшого дошкільника у 

розвивальному просторі дошкільного навчального 

закладу. 

До 03.06.2022 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. 

 

 

 
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 2022-2023 н.р. 

Вересень 2022 Клименко Н.М.  

1.2.Забезпечити ведення обліку дітей шкільного віку, що 

проживають на території громади 

Вересень 2022р. Клименко Н.М.  

1.3. Скласти проект  мережі закладів освіти на 2023-2024 

н.р. 

Січень-серпень Клименко Н.М.  

1.4. Здійснювати постійний контроль за відвідуванням 

учнями занять у навчальних закладах.  

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  
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1.6. Проконтролювати створення  належних   умов для   

індивідуального навчання учнів у класах, де кількість 

учнів становить менше 5-ти осіб. 

Протягом року Керівники закладів освіти 

Бочечківської сільської 

ради 

 

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 Клименко Н.М.  

2 2.1.Здійснювати      контроль      за формуванням 1-их 

класів у навчальних закладах. 

Серпень-вересень Керівники закладів освіти 

Бочечківської сільської 

ради 

 

2.2.3абезпечити якісну роботу вчителя-логопеда щодо  

обстеження дітей 6-и річного віку та готовності їх до 

навчання у школах. 

Серпень Керівники закладів освіти 

Бочечківської сільської 

ради 

 

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 закладів освіти 

Бочечківської сільської 

ради 

 

3. 3.1. Проводити ознайомлення керівників навчально-

виховних закладів з нормативно-правовими актами з 

питань закінчення навчального року. 

Протягом року Степаненко С.М.  

3.2. Сприяти директорам шкіл у вчасній реєстрації 

випускників шкіл на ЗНО. 

 

Січень –лютий 

2022р. 

Керівники закладів освіти 

Бочечківської сільської 

ради 

 

3.3. Проводити системну роботу щодо участі 

випускників шкіл у ЗНО -2022 р. 

Січень –березень 

2022 р. 

Керівники закладів освіти 

Бочечківської сільської 

ради 

 

3.4. Створити у школах державні атестаційні комісії (за 

поданням директорів). 

До 17.04.2022 Заступники ЗДНР  
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3.5. Створити апеляційну комісію при відділі освіти, 

забезпечити її об'єктивну роботу. 

До 

16.04.2022 

Степаненко С.М.  

3.6. Перевірити правильність складених у школах 

розкладів проведення державної підсумкової 

атестації випускників; погодити розклади. 

До 10.04.2022 Степаненко С.М.  

3.7. Забезпечити школи необхідними матеріалами з 

проведення державної підсумкової атестації випускників. 

Квітень  Клименко Н.М.  

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

сформувати замовлення на виготовлення їм документів 

про освіту. 

Березень  Керівники закладів освіти 

Бочечківської сільської 

ради 

 

3.9. Забезпечити   школи випускними   документами. 

Підготувати необхідну звітність. 

Травень - липень Керівники закладів освіти 

Бочечківської сільської 

ради 

 

3.10. 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 закладів освіти 

Бочечківської сільської 

ради 

 

 

4.2.Провести організаційну роботу щодо  проведення І та 

ІІ турів олімпіад.  

Жовтень 

 

 

 

Керівники закладів освіти 

Бочечківської сільської 

ради 

 

4.3. Провести учнівські олімпіади та забезпечити 

підготовку  команд до участі в обласних олімпіадах. 

Жовтень – 

грудень 

Керівники закладів освіти 

Бочечківської сільської 

ради 

 

 

4.4. Підвести підсумки участі учнів в предметних 

олімпіадах.  

 

Грудень 

 

Клименко Н.М. 
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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 закладів освіти 

Бочечківської сільської 

ради 

 

 

 

4.6. Висвітлювати у засобах масової інформації творчі 

здобутки учнівської молоді. 

Упродовж року 

 

Керівники закладів освіти 

Бочечківської сільської 

ради 

 

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 закладів освіти 

Бочечківської сільської 

ради 

 

 

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 організоване довезення до місць 

навчання і зворотньо учнів  сільської ради. 

Протягом року Клименко Н.М.  

6.2. Сприяти  організації роботи гуртків на базі  шкіл  

 

До 01.10.2022 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  
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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 

2022 року 

 

 

Степаненко С.М. 

 

 

 

 

1.3. Вивчити житлово-побутові умови дітей-сиріт. До 26.09.2022р. 

 

 

Класні керівники 

 

 

 

1.4. Забезпечити першочергове літнє оздоровлення 

дітей-сиріт та дітей з 

багатодітних сімей та дітей інших пільгових категорій 

 

Червень-серпень 

2022 р. 

 

 

Москаленко О.В. 

 

 

 

1.5. Провести свята до Святого Миколая та Дня захисту 

дітей для школярів, які потребують соціального захисту. 

Грудень, червень 

 

 

Керівники закладів освіти 

Бочечківської сільської 

ради 
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1.6. Систематично вивчати умови 

проживання, навчання, психологічного комфорту дітей 

– сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Сприяти у вирішенні їх проблем. 

Упродовж року Керівники закладів освіти 

Бочечківської сільської 

ради 

 

 

1.7. Поновити банк даних про дітей із багатодітних, 

малозабезпечених та неповних сімей.  

До 10.09.22 р. 

 

 

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 2022 року. Видати підсумковий наказ.  

 

2.4. Організувати проведення літніх мовних таборів 

Червень-серпень 

2022р. 

 

Червень-серпень 

2022р. 

 

 

Серпень 2022р. 

 

Червень 2022 р. 

 

Керівники закладів освіти 

Бочечківської сільської 

ради 

 

 
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. 
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1.2. Приділити увагу творчому потенціалу сім’ї через 

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

 

Протягом року  

 

Керівники закладів освіти 

Бочечківської сільської 

ради 

 

 

2 2.1. Сформувати і щоквартально оновлювати банк даних 

про:  

-   дітей, схильних до правопорушень; 

- дітей, схильних до жебрацтва,     

   бродяжництва; 

- банк даних асоціальних сімей. 

 

Січень 2022 року 

Оновлювати 

щоквартально 

 

 

 

Москаленко О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  

3.1.Організувати проведення Всеукраїнського тижня 

права. 

 

Грудень 2022 

року 

 

 

Керівники закладів освіти 

Бочечківської сільської 

ради 

 

 

 

 

 

3.2. Розробити та впровадити заходи скоординованих дій 

відділу освіти, щодо профілактики правопорушень, 

бродяжництва та жебрацтва в учнівському середовищі. 

 

Січень 2022 року 

Вересень 2022 р. 

 

 

 

Керівники закладів освіти 

Бочечківської сільської 

ради 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Організувати просвітницьку роботу та одноденну 

акцію “Ні – СНІДу!” серед учнівської молоді. 

 

1 грудня 2022 

 року 

Керівники закладів освіти 

Бочечківської сільської 

ради 

 

 

3.4. Організувати і провести одноденну акцію до Дня 

захисту прав людини 10 грудня 

 

10 грудня 2022 

року 

 

Керівники закладів освіти 

Бочечківської сільської 

ради 

 

 

 

3.5. Забезпечити вивчення та дотримання Конвенції ООН 

про права людини. 

 

 

Протягом року 

 

 

 

Керівники НВК 
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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 Централізована  бухгалтерія відділ 

освіти, культури і туризму, молоді та 

спорту  

2 Переглянути штатні розписи і групи по оплаті праці закладів культури у 

відповідності з показниками роботи за 2021 рік 

Січень Централізована  бухгалтерія відділ 

освіти, культури і туризму, молоді та 

спорту  

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

 

Постійно Централізована  бухгалтерія відділ 

освіти, культури і туризму, молоді та 

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

 

Постійно Централізована  бухгалтерія відділ 

освіти, культури і туризму, молоді та 

спорту  

5 Забезпечити проведення заходів з енергозбереження в закладах 

культури 

Постійно Централізована  бухгалтерія відділ 

освіти, культури і туризму, молоді та 

спорту  

6  Організувати підготовку приміщень закладів культури до роботи в 
осінньо-зимовий період 2022-2023 років 
 

II-III квартал Могила В.М., інженер з охорони праці 

відділу 

7 Провести перевірку технічного стану та пожежної безпеки в закладах 
культури  

 

II-III квартал Могила В.М., інженер з охорони праці 

відділу 

 
Цілі: організація мистецьких та культурно-просвітницькі заходів   

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

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін виконання Відповідальні 

1 Продовжувати оформляти постійно – діючу книжкову виставку 

 «Літературний вернісаж» 

Протягом року Бібліотекарі  

2 Проводити літературні подорожі, години поезії, літературні посиденьки по 

творчості  письменників та поетів – ювілярів року 

цикл заходів до Шевченківських свят: 

- книжково ілюстративна виставка - портрет «Літопис долі Кобзаря» 

- літературно – поетична година «Іде «Кобзар» широким світом» 

 - виставка дитячих робіт «Шевченко в моєму серці» 

 Бібліотекарі  

3 Цикл заходів по правовому вихованню: 

проводити бесіди, оглядові уроки права по нових законодавчих документах, 

консультації, експрес - інформування: 

- «Права знаєш – себе захищаєш 

- «Гендерна рівність – ознака цивілізованої держави», 

 - «Сучасне рабство: міф чи реальність?»,  

- «Булінг: причини та наслідки». 

- тематична виставка «Конституція – правовий компас держави» 

 

Протягом року  Бібліотекарі  

4 Цикл заходів з нагоди Міжнародного Дня захисту дітей 

«Дитинства яскравого мить»: 

- Книжково – ілюстративна виставка  «В літні пригоди з цікавою книгою» 

-конкурсна програма для дітей «Барви сонячного літа»  

 

Червень  Бібліотекарі  

5 Тиждень правових знань: 

- книжкова виставка «Права і закони у твоєму житті». 
 - бесіда -застереження «Правопорушення , що переростають у злочин» 

 - «Підлітковий вік: час спокус і хибних вчинків»  

Грудень  Бібліотекарі  
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- «Стосунки між батьками й дітьми»,    

- урок права «Вчинок та його відлуння» 

6 до Дня Незалежності України : 

-  книжково-ілюстративна виставка - панорама «Україно моя, я для тебе на світі 

живу» 

- інтелектуальна гра «Як добре ти знаєш Україну» 

-  конкурс дитячого малюнка «Хай квітне моя рідна Україна» 

Серпень  Бібліотекарі  

7 до Дня Соборності: 

- книжково – ілюстративна виставка «Ми – єдиний народ» 

- година поезії «Україна – єдина країна !»  

 

Січень Бібліотекарі  

8 до Дня пам’яті героїв Крут: 

 - книжкова виставка «Крути – наша пам’ять, наша історія» 

- інформаційний репортаж  «Крути… Бій за майбутнє»  

- Тематична виставка літератури  «Афганістан – то біль і смуток, чиєсь обірване 

життя» (День вшанування учасників бойових дій на території інших країн)  

 

Січень-лютий  Бібліотекарі  

9 до Дня Героїв Небесної Сотні: 

- документальна виставка -  вшанування « Небесна Сотня – Герої нашого часу».  

- героїко - патріотичні читання «До зброї кликало слово: поезія Майдану» 

Лютий  Бібліотекарі  

10 до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій: 

-книжкова виставка – реквієм «Свіча скорботи і жалю» 

- відеогодина «Голодний рік, як чорна птиця, 

 Над краєм змореним літав… » 

Листопад  Бібліотекарі  

11 До всесвітнього дня навколишнього середовища: 

- книжково – ілюстративна фото – виставка «Увійди в природу другом» 

- виставка - вернісаж « Природа у віршах і живописі» 

-вікторина «Чудеса природи. В світі цікавих фактів» 

- фото – виставка «Дорогами осені» 

- фотоконкурс «Домашній улюбленець» 

- година цікавої інформації «Запросіть пташок до саду» 

- виставка – порада «В царстві лікарських рослин» 

Червень  Бібліотекарі  

12 до річниці трагедії на Чорнобильський АЕС: Квітень  Бібліотекарі  
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- книжкова виставка – панорама« Ударив чорний дзвін» 

- відеорепортаж «Чорна трагедія на кольоровій землі» 

13 на популяризацію здорового способу життя  

«Я хочу і можу бути здоровим!»: 

- виставка – попередження «Сучасній молоді для роздумів…» 

- бесіда «Не струшуй здоров’я у попільничку» 

- відверта розмова «Наркоманія: від хвилинного задоволення до трагедії життя» 

Травень-червень  Бібліотекарі  

 

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 

Протягом року Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту  

3 Проведення конкурсів найкращої фотографії, малюнка туристичних 

об’єктів, туристичних маршрутів 

Червень 2022 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 2022 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  

 

Цілі: Забезпечення збереження та охорони культурної  спадщини  

Заходи на реалізацію 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний з виконання 

1 Складання переліку пам’яток, які потребують  Січень- лютий Москаленко О.В. 
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реконструкції чи капітального ремонту, визначення обсягів 

та видів робіт, з'ясування строків проведення ремонтних 

робіт 

2022  року 

2 Продовження роботи по укладанню охоронних  

договорів, визначення їх балансової належності,  

укладання паспортів на пам’ятки культурної спадщини 

району 

Протягом 

2022 року 

Москаленко О.В. 

3 Проведення огляду технічного стану об’єктів  

культурної спадщини  

Протягом 

2022 року 

Москаленко О.В. 

4 Розробка облікової документації на памятку архітектури 

палац княгині Льової  

Протягом 2022 року Москаленко О.В. 

 

Цілі:  Фінансово - господарська діяльність 

Заходи на реалізацію  

 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний з виконання 

1 Виконання кошторису бюджетних асигнувань по всіх  

статтях 

Протягом   

2022 року 

Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

2 Вирішення питань ремонту будівель, придбання  

технічних засобів для закладів культури, підписку 

періодичних видань та комплектування літератури 

Протягом   

2022 року 

Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

3 Провести списання матеріальних цінностей  

непридатних для використання 

Протягом   

2022 року 

Відділ освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту 

 Забезпечити контроль за економним 

використанням  енергоносіїв закладами культури  

Протягом   

2022 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: 
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№ 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 

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»; 

Постійно     Відділ освіти 

Керівники НВК  

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 10.10.2022 року     Відділ освіти 

Керівники НВК 

4 Підготовка звіту № 2-ФК (звіт з фізичної культури і спорту) за 2022 рік До 10.01.2022     Відділ освіти 

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   

7 Проведенні змаггання з футболу серед молоді до Дня Незалежності України     Серпень      Відділ освіти 

Керівники НВК   

8 Підведення підсумків спортивного  року Грудень      Відділ освіти 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Організатор Місце та дата проведення  

1 Турнір з міні-  футболу між учнівськими 

командами закладів освіти 

Відділ освіти, культури і туризму, молоді та 

спорту  

с. Козацьке 

 

2 Змагання з шахів та шашок. Відділ освіти, культури і туризму, молоді та 

спорту 

с. Бочечки 

Бочечківський НВК 
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3 Змагання з настільного тенісу серед учнівських 

команд громади. 

Відділ освіти, культури і туризму, молоді та 

спорту 

Козацький НВК 

 

4 Змагання з волейболу між педагогічними 

працівниками закладів загальної середньої 

освіти громади. 

Відділ освіти, культури і туризму, молоді та 

спорту 

Козацький НВК 

 

5 Проведення урочистостей та фізкультурно-

масових показових заходів з нагоди 

відзначення Дня фізичної культури і спорту, 

Відділ освіти, культури і туризму, молоді та 

спорту 

с. Бочечки 

 

 

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 2021/2022 навчального року 

Червень 2022 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 2022 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 
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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» 

19-24.11.2022 

 

Адміністрація школи, 

класні керівники 

9 Залучати органи учнівського врядування та батьківської громади до 

профілактичної роботи з питань попередження жорстокості та насильства в 

учнівському середовищі 

26.11-10.12.2022 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 
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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 20.03.2022  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 06.04.2022  Адміністрація НВК  
17. Планування і проведення заходів до Всесвітнього дня без тютюну До 31.05.2022  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 Упродовж року  Адміністрація НВК  
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процесу 

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 2022/2023 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 
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1 Провести роз’яснювальну роботу серед учасників освітнього 

процесу щодо правил поведінки під час новорічних 

святкувань. 

До 09.12.2022 Могила В.М., адміністрація 

навчальних закладів 

Лютий 

1 Зібрати дані про стан охорони праці в закладах загальної 

середньої освіти Бочечківської сільської ради  

До 20.02.2022 Могила В.М., адміністрація 

навчальних закладів 

2 Затвердити План першочергових заходів з профілактики 

травматизму невиробничого характеру на 2022 рік.  

До 25.02.2022 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 20.03.2022 

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 

освіти. 

До 15.04.2022 Адміністрація навчальних 

закладів 

2 Проводити роботу щодо підготовки опалювальних систем 

закладів освіти  до роботи в осінньо-зимовий період на 

2022/2023 н.р 

До 25.04.2022 Адміністрація навчальних 

закладів 

3 Організувати заходи в рамках Тижня охорони праці з нагоди 

Всесвітнього дня охорони праці 

До 28.04.2022 Адміністрація навчальних 

закладів 
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Травень 

1 Вжити заходів щодо безпечного проведення свята  

останнього дзвоника, випускного вечора. 

До 15.05.2022 Адміністрація навчальних 

закладів 

2 Організувати роботу закладів загальної середньої освіти з 

питань забезпечення збереження життя і здоров’я дітей у 

літній період 

До 24.05.2022 Адміністрація навчальних 

закладів 

3 Організувати проведення Тижнів знань з основ безпеки 

життєдіяльності в закладах  загальної  середньої освіти. 

До 28.05.2022 Адміністрація навчальних 

закладів 

Червень 

1 Здійснювати постійну  перевірку охорони праці та безпеки  

життєдіяльності з питань організації безпечної роботи в 

пришкільних 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 

виконання вимог з охорони праці. 

До 28.08.2022 Адміністрація навчальних 

закладів 

Вересень 

1 Провести організаційні заходи щодо підготовки 

опалювальних систем закладів загальної середньої освіти до 

роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років. 

Протягом року 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 15.09.2022 Адміністрація навчальних 

закладів 
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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 15.10.2022 Адміністрація навчальних 

закладів 

Листопад 

1 Організувати проведення Тижнів знань з основ безпеки 

життєдіяльності в закладах загальної середньої освіти, 

закладі позашкільної освіти. 

До 10.11.2022 Адміністрація навчальних 

закладів 

2 Організувати роботу закладів загальної середньої освіти з 

питань забезпечення збереження життя і здоров’я дітей у 

зимовий період 

До 15.11.2022 Адміністрація навчальних 

закладів 

3 Забезпечити проведення Тижня безпеки учасників 

дорожнього руху 

Протягом місяця Адміністрація навчальних 

закладів 

 


