
 

 

 

БОЧЕЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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вул.Тракторна,2 с.Бочечки, Конотопський  р-н., Сумська  обл., 41635,  
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 код ЄДРПОУ 41848457  

 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

 

колегії відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту 

Бочечківської сільської ради 

від 23 грудня 2022 

Присутні:  

Голова колегії, начальник відділу освіти, культури і туризму, молоді та 

спорту - Степаненко С.М.   

Секретар колегії – Москаленко О.В., головний спеціаліст відділу освіти, 

культури і туризму, молоді та спорту Бочечківської сільської ради.  

Члени колегії 5 осіб:  

Кирій О.О. – заступник голови Бочечківської сільської ради, заступник 

голови колегії; 

Клименко Н.М. – головний спеціаліст відділу освіти, культури і туризму, 

молоді та спорту Бочечківської сільської ради; 

Міницька О.О. – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу 

освіти, культури і туризму, молоді та спорту Бочечківської сільської ради; 

Очкурова Л.І. - директор Комунальної  установи «Бочечківський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників»; 

Могила В.М. – інженер з охорони праці відділу освіти, культури і туризму, 

молоді та спорту Бочечківської сільської ради. 

  

Порядок денний: 

 

1. Про підсумки національно мультипредметного тестування у 2022 році. 

Доповідач – Клименко Н.М., головний спеціаліст відділу. 

2. Про стан профілактичної роботи щодо запобігання правопорушенням та 

злочинам серед дітей у закладах освіти Бочечківської сільської ради.  

Доповідач – Москаленко О.В., головний спеціаліст відділу. 

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

році.  



Доповідач – Степаненко С.М., начальник відділу  

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. 

 

І. Слухали:  

 

Клименко Н.М., про підсумки національно мультипредметного тестування 

у 2022 році, яка доповіла про те, що з метою забезпечення права осіб на рівний 

доступ до вищої освіти та у зв’язку зі здійсненням в особливому порядку у 2022 

році прийому на навчання запроваджено мультипредметний тест (НМТ).  

НМТ проводилося з використанням технологій педагогічного тестування у 

формі комп’ютерного онлайн-тестування з трьох навчальних предметів (блоків): 

українська мова; математика; історія України. Наказом Міністерства освіти і 

науки України від 12 травня 2022 року № 434 затверджено календарний план 

організації та проведення у 2022 році національного мультипредметного тесту.  

Результати мутипредметного тестування отримали всі випускники закладів 

освіти Бочечківської сільської ради (17 учнів). За результатами тестування з 

української мови 100-120 балів отримали 0 учнів, 120-140 балів – 9 учнів, 140-

160 – 8 балів, 160-180 – 0 балів.  З математики: 100-120 балів отримали – 0 учнів, 

120-140 балів – 9 учнів, 140-160 балів – 8 учнів, 160-180 – 0 учнів. Результати 

НМТ з історії України 100-120 балів – 0 учнів, 120-140 балів – 3 учні, 140-160 

балів – 14 учнів, 160-180 – 0 учнів. 

 

Ухвалили: 

 
1. Керівникам закладів освіти Бочечківської сільської ради проаналізувати 

на нарадах підсумки НМТ.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» –  7 голосів 

«Проти» – 0 голосів 

«Утрималися» – 0 голосів 

 

ІІ. Слухали:  

 

Москаленко О.В., про стан профілактичної роботи щодо запобігання 

правопорушенням та злочинам серед дітей у закладах освіти Бочечківської 

сільської ради, яка повідомила про те, що закладами освіти питання щодо 

профілактики правопорушень та злочинності серед дітей шкільного віку 

знаходяться на постійному контролі.  

Питання стану злочинності та профілактики правопорушень розглянуто на 

засіданнях колегій відділу: «Про план заходів, спрямованих на профілактику 

жорстокості та насилля над дітьми, робота з дітьми групи ризику» (протокол № 



2 від 26.04.2021); «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, (протокол №4 від 30.12.2021); «Стан роботи закладів освіти щодо 

організації дозвілля дітей та учнівської молоді в позаурочний час» (протокол № 

1 від 04.02.2022), нарадах керівників закладів освіти, заступників директорів з 

виховної роботи.  
Відділом заключено меморандум про співпрацю та партнерство щодо 

надання послуг з ювенальної превенції з Конотопським районним відділом 

поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.  

Робота щодо запобігання правопорушень та злочинності серед дітей 

шкільного віку та формування правової культури проводиться відповідно до 

річних планів виховної роботи закладу освіти, класних керівників. У річних 

планах виховної роботи закладів загальної середньої освіти передбачено 

проведення заходів з профілактики правопорушень та правового виховання, 

організації роботи шкільних Рад профілактики.  

Значну роль у здійсненні профілактично-превентивної роботи відіграє 

психологічна служба. Практичні психологами закладів освіти проводять 

діагностичні дослідження з метою виявлення дітей, схильних до девіантної 

поведінки. За результатами досліджень формують банки дітей «групи ризику», 

розробляють програми їх психолого-педагогічного супроводу. Значну увагу 

приділено фахівцями попередженню булінгу. Цю роботу сплановано з усіма 

учасниками освітнього процесу. 

Результатом профілактичної роботи закладів освіти є те, що протягом 2018 

– 2022 років жоден учень не перебував на обліку ювенальної превенції. 

Проте  у здійсненні профілактичної та корекційної роботи з попередження 

правопорушень існують певні проблеми, що негативно позначаються на її 

ефективності.  

Недостатньо використовують сучасні форми проведення заходів правового 

виховання класні керівники освіти. 

Не систематично оновлюється або відсутня інформація з правової роботи, 

превентивного виховання, роботи учнівського самоврядування на офіційних 

вебсайтах закладів освіти.  

 
Ухвалили: 

 
1. Керівникам закладів освіти Бочечківської сільської ради: 

1) Проводити моніторинг стану злочинності та правопорушень серед 

неповнолітніх.  

2) Ужити заходів щодо забезпечення змістовного дозвілля та зайнятості 

учнівської молоді в позаурочний час шляхом створення умов для здобуття 

позашкільної освіти, розвитку мережі гуртків та спортивних секцій до 

01.06.2023.    

3) Проводити спільно з працівниками правоохоронних органів і соціальних 

служб профілактичні акції «Канікули», «Урок», «Вокзал», спрямовані на 



запобігання злочинності серед неповнолітніх, дитячій бездоглядності та 

безпритульності, постійно. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» –  7 голосів 

«Проти» – 0 голосів 

«Утрималися» – 0 голосів 

 

ІІІ. Слухали 

 

Степаненко С.М., про підсумки розгляду звернень громадян, що надійшли 

до відділу у 2022 році, яка доповіла, що відповідно до вимог Закону України 

«Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 року № 

109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування» відділ освіти, культури і туризму, молоді та 

спорту Бочечківської сільської ради здійснював своєчасну роботу щодо розгляду 

звернень громадян.  
 Особистий прийом громадян здійснювався відповідно до графіка 

особистого прийому громадян, затвердженого наказом відділу освіти, культури 

і туризму, молоді та спорту Бочечківської сільської ради  від 04.01.2022 року №2-

ОД.  

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

сільської ради протягом 2022 року надійшло 15 звернень (5 - під час особистого 

прийому громадян, 10 - у телефонному режимі). У зверненнях громадян було 

порушувалися питання різної тематики: про роботу закладів освіти та культури 

в умовах воєнного стану, про нарахування та виплату коштів (заробітна плата). 

Колективних звернень не надходило.  

Усі звернення громадян розглянуто своєчасно, без порушень строків, 

установлених законодавством.  

Відділом освіти, культури і туризму, молоді та спорту Бочечківської 

сільської  ради звернення заявників з питань, що належали до його компетенції, 

вирішено або надано роз`яснення відповідно до вимог чинного законодавства. 
 
Ухвалили: 

 

  1. Не допускати формального ставлення до вирішення обґрунтованих заяв 

та скарг громадян та неналежного виконання службових обов’язків щодо 

розгляду звернень громадян. 

2. Ужити додаткових заходів щодо вдосконалення роботи із зверненнями 

громадян, особливу увагу приділити організації систематичних зустрічей із 

населенням безпосередньо на місцях для вивчення нагальних питань та 

спілкування з колективами з метою вирішення питань на місцях та недопущення 

звернень працівників до органів влади вищого рівня. 



 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 7  голосів 

«Проти» –  0 голосів 

«Утрималися» – 0 голосів 

 

ІV. Слухали 

 

Москаленко О.В., головного спеціаліста відділу про виконання плану 

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

сільської ради за 2022 рік, доповіла про те, що  відділом протягом року проведено 

відповідну роботу щодо виконання заходів, зазначених у плані роботи відділу на 

2022 рік, спрямованих на підвищення якості освіти та надання культурних 

послуг. 

 

УХВАЛИЛИ:  

 

1. Інформацію про виконання плану роботи відділу освіти, культури і 

туризму, молоді та спорту Бочечківської сільської ради  у 2022 році взяти до 

відома.  

2. Схвалити план роботи відділу освіти, культури і туризму, молоді та 

спорту Бочечківської сільської ради  на 2023 рік. 

 

 

Голова колегії                                                 С.СТЕПАНЕНКО 

Секретар колегії                                    О.МОСКАЛЕНКО 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


