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РОЗДІЛ 1.  

ПІДСУМКИ РОБОТИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ, СПОРТУ, 

КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ БУРИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА 2018 РІК  

ТА ЗАВДАННЯ НА 2019 РІК 

 

1.1. Аналіз роботи управління освіти, молоді, спорту, культури та туризму 

Буринської міської ради за 2018 рік 
 

МЕРЕЖА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

Мережа дошкільної освіти 

Мережа закладів загальної середньої освіти 

  

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

РОБОТА ЩОДО РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 

ЗНО/ДПА 

 

ПІДВІЗ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 

 

ОЗДОРОВЛЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ  

 

РОБОТА ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕК 

 

СТАН  ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

 

ВИХОВНА РОБОТА 

 

ПРО РОБОТУ БУДИНКУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ  

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ. СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА 

 

ПРО РОБОТУ ТА ЗДОБУТКИ БУРИНСЬКОЇ ДЮСШ  

 

НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

 

РОБОТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ 
 

СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ 

.                        
ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО- ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 

 

РОБОТА ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ 
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Школа – це постійний, самостійний рух вперед, 

 ідея, що повинно захопити одразу трьох:  

учителя, учня, батьків. 

О. Захаренко  

 

          Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного 

розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, 

запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і  культурою, 

та держави. 

          У 2017-2018 навчальному році діяльність управління освіти, молоді, спорту, 

культури та туризму Буринської міської ради, закладів освіти була спрямована на 

забезпечення функціонування і розвитку системи дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної освіти, забезпечення прав мешканців громади на освіту, підвищення 

якості освітніх послуг з урахуванням демографічної ситуації відповідно до вимог 

суспільства, стану соціально-економічного розвитку, запитів громадян і потреб 

держави, області, району, громади. 

          В 2018-2019 навчальному році управління освіти, молоді, спорту, культури 

та туризму Буринської міської ради спрямовує свою діяльність на виконання 

Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 

«Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про бібліотеки і 

бібліотечну справу», «Про культуру», «Про охорону культурної спадщини», «Про 

туризм», «Про фізичну культуру і спорт», «Про молодь», нормативно-правових 

актів Президента, Уряду, профільного міністерства, Департаменту освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації, Сумського ОІППО, Відділу промоції 

та туризму Сумської ОДА, управління молоді та спорту Сумської ОДА, органів 

місцевого самоврядування, які визначають державну політику, передбачають 

формування доступної та якісної освітньої системи, що відповідає вимогам 

суспільства, запитам особистості, потребам держави і регіону.  

          Основними пріоритетами  в діяльності управління освіти, молоді, спорту, 

культури та туризму  є: 

 забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх жителів громади; 

 функціонування єдиного інформаційно-освітнього простору; 

 забезпечення використання закладами освіти новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій; 

 створення сприятливих умов для збереження та зміцнення фізичного, 

психічного і духовного здоров’я дошкільників. Координація зусиль 

педагогічних працівників та батьківської громади щодо вироблення 

позитивної мотивації до здорового способу життя; 

 формування патріотизму, сучасної національної ідентичності та 

національної гідності як складових гармонійної, соціально активної, 

духовно багатої особистості; 
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 реалізація завдань соціально-фінансової освіти дітей дошкільного віку, 

формування основ економічного мислення, споживчої культури як 

важливих чинників соціалізації особистості; 

 удосконалення системи консультативних послуг для батьків, забезпечення 

високого рівня активності батьківської громади в освітній політиці ЗДО на 

засадах рівності та партнерства; 

 удосконалення системи моніторингу дошкільної освіти, підвищення  

якості освітніх послуг; 

 забезпечення диференційованого методичного супроводу підвищення 

професійної компетентності педагогів у контексті реалізації завдань 

єдиного науково-методичного проекту; 

 впровадження нового Державного стандарту початкової загальної 

середньої освіти; 

 забезпечення особистісно-орієнтованого підходу до навчання, виховання, 

розвитку та формування життєвих компетентностей здобувачів освіти і 

вихованців; 

 забезпечення сучасної системи моніторингу якості освіти, удосконалення 

роботи щодо покращення якості знань учнів. профільного навчання і 

незалежного зовнішнього оцінювання; 

 підтримка обдарованої молоді та творчо працюючих педагогів; 

 соціальний захист прав дітей, збереження їх життя та здоров’я; 

 соціальний захист педагогів; 

 професійний розвиток педагогічних кадрів; 

 організація фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи; 

 розвиток української національної культури; 

 збереження, оптимізація і  покращення матеріально-технічної бази 

закладів освіти, культури тощо.   

  

Мережа закладів освіти 

У 2017/2018 навчальному році мережа закладів освіти громади становила 11 

закладів дошкільної освіти, 2 заклади позашкільної освіти (БДЮТ та БДШМ), 10 

закладів загальної середньої освіти, з них: 2 спеціалізовані школи I-III ступенів 

(Буринська № 1 ім. В.М. Кравченка та Буринська № 2 ім. Ю.М. Лавошника), 3 

загальноосвітні школи I-III ступенів (Буринська № 3, Успенська, 

Червонослобідська), 2 загальноосвітні школи I-II ступенів (Жуківська та 

Суховерхівська) та 3 навчально-виховні комплекси (I ступеня – 

Олександрівський, II ступеня – Степанівський, III ступеня – Воскресенський).  

 

Мережа дошкільної освіти 

Мережа закладів дошкільної освіти відповідає потребам населення.  

Функціонує 8 закладів дошкільної освіти (2 ясла-садки: Буринський № 1 

«Ромашка» та  № 2 «Джерельце»),  6 дитячих  садків  (Буринський № 3 

«Сонечко», Жуківський «Барвінок», Успенський «Сонечко», Суховерхівський 

«Дзвіночок», Червонослобідський «Малятко» та Вознесенський «Пролісок») та 3 

навчально-виховні комплекси з дошкільними підрозділами. Їх потужність 

становить 488 місць, що перевищує кількість від потреби. 
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У 11 закладах громади дошкільну освіту здобуває 430 дітей,  400 – у ЗДО та 

30 – в НВК.  

На якість освіти впливають певним чином і умови, що створені у закладах. 

У всіх закладах дошкільної освіти здійснено заходи щодо покращення 

матеріально-технічної бази, а у Буринському ЗДО № 1 (ясла-садок) «Ромашка» у 

2018 році було відкрито додаткову групу. 

 

Мережа закладів загальної середньої освіти 

У школах громади навчається 1348 здобувачів освіти. Для 4 учнів 

організовано інклюзивну форму навчання: в  Буринській СШ I-III ступенів № 1 ім. 

В.М. Кравченка, Буринській СШ I-III ступенів № 2 ім. Ю.М.Лавошника, 

Успенській ЗОШ I-III ступенів ім. Г.П. Головенського та Червонослобідській 

ЗОШ I-III ступенів ім. Г.Я. Базими. В 5 закладах освіти навчанням за 

індивідуальною формою охоплено 8 учнів. 

Заочна форма навчання здійснюється на базі Успенської ЗОШ I-III ступенів 

ім. Г.П. Головенського, де здобувають освіту 2 учнів. 

З метою забезпечення рівного доступу до здобуття якісної базової і повної 

середньої освіти, профільної та допрофесійної підготовки учнівської молоді 

запроваджено поглиблене вивчення окремих предметів. Допрофільна підготовка 

учнів 8-9 класів реалізується шляхом поглибленого вивчення предметів, введення 

курсів за вибором, профільної орієнтації, інформаційної роботи, тощо. 

Поглибленим вивченням предметів охоплено 92 здобувачі освіти у 2 закладах 

загальної середньої освіти (Буринська СШ № 1 (українська філологія, біологія), 

Буринська СШ № 2 (українська філологія).  

Організовано профільне навчання за 2 профільними напрямами (українська 

філологія, хіміко-біологічний) в 6 закладах загальної середньої освіти Буринської 

об’єднаної територіальноїгромади. Сформовано 12 профільних класів. Загальний 

контингент у класах з профільним навчанням – 162 здобувачі освіти.  

   У 2018 році документи про освіту отримали: атестати про повну загальну 

середню освіту – 110 здобувачів освіти, з них особливого зразка – 7, нагороджено 

золотою медаллю – 1 випускницю Буринської СШ № 1, срібні медалі отримали 6 

випускників (Буринська СШ № 1 – 3, Буринська СШ № 2 – 1, Буринська ЗОШ № 

3 – 1, Успенська ЗОШ – 1); свідоцтво про базову загальну середню освіту –  116 

учнів, з них свідоцтв з відзнакою – 8.  

Профорієнтаційна робота зі школярами закладів освіти Буринської ОТГ 

проводиться за сприяння районного центру зайнятості населення. 

 

Кадрове забезпечення 
Робота управління щодо забезпечення закладів загальної середньої освіти 

Буринської міської ради педагогічними працівниками, удосконалення роботи з 

ними, спрямована на виконання державної політики в цій сфері, яка визначена 

Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту». 

Освітній процес в закладах освіти Буринської міської ради здійснюють 190 

педагогів. 95,3 % освітян, а це 181 вчитель, мають вищу педагогічну освіту. В 

закладах освіти працюють 68 педагогів, які мають вищу кваліфікаційну категорію, 
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79 – спеціалісти першої кваліфікаційної категорії, 21 – другої. 23 педагогам 

присвоєно звання «старший учитель», а 7 працівників освіти підтвердили звання 

«вчитель-методист».  

24 вчителі потребують підвезення до місця роботи. З них 14 під’їжджають 

шкільним автобусом, 10 – рейсовим автобусом (проїзд відшкодовується).  

Спрямованість кадрової політики на підвищення соціального статусу 

працівників галузі здійснюється через курсову підготовку, атестацію, заохочення. 

Працівниками управління освіти молоді, спорту, культури та туризму 

Буринської міської ради розроблено проект Порядку призначення керівників 

закладів освіти комунальної власності територіальної громади, проект Положення 

про конкурс на посаду керівника закладу освіти комунальної власності 

територіальної громади та проведено конкурс на посаду директора 

Воскресенського НВК.  

За період 2018 року курсову перепідготовку пройшли 71 педагог, курси за 

вибором – 31.  

Атестація педагогічних працівників перебуває на постійному контролі 

управління освіти, молоді, спорту, культури та туризму Буринської міської ради. 

В управлінні оформлено папку з матеріалами атестації педагогічних працівників, 

зокрема підготовлені наказ щодо створення атестаційної комісії та наказ щодо 

проведення атестації педагогічних працівників. Проведено засідання атестаційної 

комісії.  

У 2018 році чергову атестацію пройшло 50 педагогічних працівників, з них 

29 атестувалося комісією II рівня.  

Основними завданнями, які вирішуватимуться в ході атестації є: 

стимулювання цілеспрямованого неперервного підвищення професійного рівня 

педагогічних працівників; визначення відповідності педагогічного працівника 

займаній посаді, рівню кваліфікації, залежно від якого, враховуючи стаж 

педагогічної роботи, присвоюється кваліфікаційна категорія, тарифний розряд 

оплати, присвоюється відповідне педагогічне звання.   

 

Методичний супровід освітнього процесу 

Протягом 2018 року проведено 127 методичних заходів з педагогічними 

працівниками громади, з них: 54 семінари-практикуми, 3 засідання методичних 

об'єднань та 10 майстер-класів.  Їх учасники ознайомлюються з перспективним 

досвідом, новинками методичної літератури, нестандартними методичними 

заходами та уроками. Важлива складова в роботі методичних об’єднань – робота з 

молодими спеціалістами.  Для них проводяться консультації, вони запрошуються 

на відкриті уроки досвідчених колег. Протягом 2018 року було проведено 7 

засідань школи молодого вчителя. 

Структура методичної роботи об’ємна та диференційована. Головний 

акцент в роботі – донесення до педагогічного загалу найновіших досягнень в 

педагогічній, психологічній науках та застосування їх в практичній діяльності 

педагогами. 

З метою виявлення, узагальнення і поширення досвіду роботи кращих 

педагогічних працівників, стимулювання творчої праці вчителів, підвищення їх 

професійної компетентності  проведено I (зональний) тур Всеукраїнського 
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конкурсу «Учитель року – 2019». В цьому році  вчителі брали участь у трьох 

номінаціях – географія, основи здоров’я та захист Вітчизни. 

Переможцями I (зонального) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 

– 2019» стали учитель географії Успенської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Г.П. 

Головенського – Овсієнко Наталія Миколаївна та вчитель основ здоров’я 

Буринської СШ І-ІІІ ступенів № 1 ім. В.М. Кравченка – Барсукова Людмила 

Іванівна. Ці педагоги представлятимуть Буринську ОТГ у II обласному турі 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019».  

Буринська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 імені В.М. Кравченка 

має досвід участі в міжнародних освітніх проектах. У школі  вдало реалізується  

українсько–польський проект «Шкільна академія підприємництва – 2».   

За підтримки Корпусу Миру у жовтні 2018 року до Буринської 

спеціалізованої школи I-III ступенів № 1 ім. В.М. Кравченка прибув волонтер 

Корпусу Миру США в Україні за програмою «TEFL» з метою допомоги у 

викладанні та вивченні англійської мови, який працюватиме в зазначеному 

закладі протягом двох років. Він викладає англійську мову разом з вчителями 

(Team Teaching), допомагаючи їм розширювати асортимент навчальних засобів 

для роботи в класі, проводить гурток для школярів «English Speaking Club», де 

здобувачі освіти набувають навичок володіння мовою, яка може допомогти їм 

досягти успіху як в подальшій освіті, так і в майбутній кар’єрі.  

Для всіх охочих на базі комунального закладу Буринської міської ради 

«Буринська публічна централізована бібліотечна система» волонтер проводитиме 

гурткові заняття «English Speaking Club with Ross», де люди зможуть набути 

навичок володіння англійською мовою, які допоможуть у подальшому її 

використанні, а також буде можливість обмінятися інформацією про культуру, 

традиції та побут України та Америки.      

Представники Буринської спеціалізованої школи I-III ступенів № 1 ім. В.М. 

Кравченка були учасниками Форуму партнерів Корпусу Миру США в Україні, 

який проходив 28 жовтня – 02 листопада 2018 року у м. Заліщики Тернопільської 

області. 

Методичний  кабінет управління освіти, молоді, спорту, культури та 

туризму Буринської міської ради продовжуватиме роботу над реалізацією 

науково-методичної проблеми «Забезпечення якісної освіти методом формування 

інноваційної культури педагога як головного чинника в реалізації державних 

освітніх ініціатив, творчому та інтелектуальному розвитку учнів в умовах Нової 

української школи» та  забезпечуватиме науково – методичний супровід потреб 

освітян громади. 

 

Робота щодо розвитку творчих здібностей здобувачів освіти 

          Надзвичайно важливим напрямком методичної роботи є організація 

роботи з обдарованими дітьми. 

 Учасниками  ІІІ-го етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових 

дисциплін у 2017-2018 н.р. були 17 здобувачів освіти закладів загальної 

середньої освіти Буринської міської ради. З них 3 школярі  стали переможцями та 

отримали 4 дипломи. Високі результати показали з біології та інформаційних 

технологій (III та II місця – Чеманов О., 10 клас Буринської СШ I-III ступенів № 1 
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ім. В.М. Кравченка), історії (III місце – Завгородній В., 9 клас Буринської ЗОШ I-

III ступенів № 3) та географії (III місце – Рудь Д., 9 клас Буринської СШ I-III 

ступенів № 2 ім. Ю.М. Лавошника).  

Рішенням 14 сесії Буринської міської ради сьомого скликання від 25 вересня 

2018 року було призначено виплату стипендій переможцям III етапу 

Всеукраїнських олімпіад в 2017-2018 навчальному році у розмірі 300 гривень 

щомісячно з 01 вересня 2018 року до 31 травня 2019 року. 

Удосконалити освітній процес, роботу з обдарованими дітьми, дати їм 

ґрунтовні, міцні знання допомагають не тільки предметні олімпіади, а й 

різноманітні інтерактивні  конкурси, які проводяться щороку. Багато дітей стають  

учасниками конкурсів різних спрямувань: природничо-математичних – 

«Колосок», «Кенгуру» та «Левеня»,  суспільно – гуманітарних – «Лелека» та 

«Кришталева Сова», філологічних – «Соняшник», «Sunflower», конкурсі 

комп’ютерної вправності «Бобер». 

 

ДПА/ЗНО 

Протягом року управлінням освіти та закладами  загальної середньої освіти 

проведено  роботу щодо організації та проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання 2018 року. Здійснено координацію та організацію проведення 

ДПА/ЗНО у закладах загальної середньої освіти Буринської міської ради: 

проведено інструктивно-методичні наради з підготовки та проведення ДПА/ЗНО; 

видано відповідні накази, організаційно-методичні листи. 

Керівники  закладів загальної середньої освіти завершили навчальні заняття 

в 1-11 класах у 2017-2018 навчальному році 25 травня 2018 року і провели  

державну підсумкову  атестацію  учнів (вихованців) у системі загальної середньої 

освіти  відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів 

(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 року № 1547 (далі МОН 

України), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 року за № 

157/26602, листа МОН України від 31.01.2018 №1/9-66 «Про організоване 

завершення 2017/2018 н. р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної 

середньої освіти», листа МОН України від 27.03.2018 № 1/9-185 «Щодо 

проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти».  

Провели державну підсумкову атестацію здобувачів  початкової освіти з 

двох предметів – української мови (передбачає оцінювання результатів навчання з 

української мови та читання) і математики – у формі підсумкових контрольних 

робіт. 

Провели державну підсумкову атестацію здобувачів базової середньої 

освіти у письмовій формі з трьох предметів: української мови, математики та 

предмета за вибором педагогічної ради закладу освіти (з одного із зазначених 

навчальних предметів: української літератури, зарубіжної літератури, іноземної 

мови (англійської), історії України, всесвітньої історії, правознавства 

(практичного курсу), географії, біології, хімії, фізики, інформатики). 

 Провели державну підсумкову атестацію здобувачів повної загальної 

середньої освіти у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з 22 травня 

до 14 липня 2018 року (основна сесія: 22 травня – 13 червня; додаткова сесія: 02-
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14 липня) згідно з графіком, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки 

України від 19 вересня 2017 року № 1287 «Про затвердження календарного плану 

підготовки та проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної освіти», з трьох 

предметів: 

 української мови;  

 математики або історії України (період XX – початок XXI століття); 

 предмета за вибором учня з одного із зазначених: біології, хімії, фізики, 

географії, іноземної мови (англійської, або німецької, або іспанської, або 

французької), математики, історії України (період XX – початок XXI століття). 

Учні, які другим предметом для проходження ДПА обрали математику, могли 

обрати для проходження ДПА з третього предмета історію України і навпаки. 

Зарахували результати зовнішнього незалежного оцінювання як результат 

державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої 

освіти випускникам старшої школи на основі відомостей, які надійшли до закладу 

освіти в електронному вигляді, засвідчені електронним цифровим підписом 

Українського центру оцінювання якості освіти. 

У пробному тестуванні з української мови та літератури взяло участь  79  

(71,8 %) здобувачів освіти 11-х  класів закладів загальної середньої освіти 

Буринської міської ради та 49 школярів взяли участь у тестуванні з інших 

предметів. 

Державну підсумкову атестацію  у формі  зовнішнього незалежного 

оцінювання   з української мови  складали 110 випускників  закладів освіти 

Буринської міської ради.  На високому рівні виконали завдання 22 учнів (20 %), 

на достатньому – 28 (34,5 %), на середньому – 37 (33,6 %), на низькому – 13 

(11,8%).  Середній бал навчальних досягнень становить 6, не подолали поріг – 11 

випускників (10 %). 

Якщо брати в розрізі міської і сільської місцевості, то маємо такі результати: 

по місту  із 80 випускників на високому рівні виконали завдання 18 учнів (22,5%), 

на достатньому – 21 (42,5 %), на середньому – 21 (26,2 %), на низькому – 7 (8,7%). 

По сільських навчальних закладах маємо такі результати: із 30 

одинадцятикласників на високому рівні виконали завдання 4 учні (13,3 %), на 

достатньому – 3 (10 %), на середньому – 16  (53,3 %), на низькому – 6 (20 %).           

 Нажаль,  лише у шести закладах освіти  є оцінки високого рівня за  ДПА (у 

Буринській СШ № 1 – у чотирьох учнів, у Буринській СШ № 2 – у шести, у 

Буринській ЗОШ № 3 – у двох учнів, Успенській ЗОШ – у чотирьох учнів) і лише 

у Червонослобідській ЗОШ немає оцінок низького рівня за виконання тестових 

робіт.  

        Державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання з історії України складали 82 здобувачі освіти, що становить 74,5 % 

від загальної кількості випускників. Навчальний предмет в освітніх закладах 

профільно не вивчався. 9 здобувачів освіти виконали завдання на високому рівні 

(11 %), 24 – на достатньому (29,3 %), 46 – на середньому (56,1 %) і 1 – на 

низькому рівні (1,2 %). Середній бал навчальних досягнень з історії України – 7.        

        ДПА з математики у формі ЗНО обрали 54 випускники закладів освіти 
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Буринської міської ради. На високому рівні виконали завдання лише 4 учні 

(7,4%), на достатньому – 13 (24,1 %), на середньому – 21 (38,9 %), на низькому – 4 

(7,4%), не подолали поріг –10 випускників (18,5%). Середній бал навчальних 

досягнень становить 6,4.  

 Це аналіз найбільш представлених у виборі випускників предметів для 

зовнішнього незалежного оцінювання. Крім того, у тестуванні з англійської мови 

взяли участь 21 школяр, не подолали поріг – 1 випускник (4,8 %), у тестуванні з 

фізики взяли участь 8 школярів, не подолали поріг – 2 випускники (25 %), у 

тестуванні з хімії взяли участь 16 школярів, не подолали поріг – 2 випускники 

(12,5 %), у тестуванні з біології взяли участь 50 школярів, не подолали поріг – 6 

випускників (12 %), у тестуванні з географії взяли участь 57 школярів, не 

подолали поріг – 2 випускники (3,5 %).  

За високі досягнення у навчанні, 7 випускників закладів загальної середньої 

освіти Буринської міської ради були нагороджені золотими та срібними 

медалями.  Результати високого рівня при складанні ЗНО має  золота медалістка 

Рябоконь Валерія Сергіївна, випускниця Буринської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №1 імені В.М. Кравченка. Срібними медалями нагороджені  випускники  

цієї ж школи Кібенко Олександр Олександрович, Максименко Яна Ігорівна та 

Погоріла Катерина Віталіївна, випускниці  Буринської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №2 імені Ю.М. Лавошника – Крикун Вікторія Анатоліївна, Буринської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 3 – Маклакова Ілона Олексіївна та Успенської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. імені Г.П. Головенського – Томашевська 

Катерина Олегівна. 

 

Підвіз здобувачів освіти 
Організація регулярного безкоштовного підвезення здобувачів освіти до 

місць навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав 

громадян на здобуття загальної середньої освіти.  

Враховуючи потреби, стовідсотково організовано підвіз 154 здобувачів  до 

закладів освіти та додому (шкільними автобусами – 128, рейсовим автобусом – 13 

та власним транспортом батьків – 13). Загальний парк «шкільних автобусів» 

налічує 3 одиниці транспорту, які знаходяться на балансі управління освіти, 

молоді, спорту, культури та туризму.  

Підвезення учнів організовується згідно закріплених за закладами освіти 

територій. На всі автобуси розроблені і затверджені транспортні маршрути та 

розклади руху.  

 

Організація харчування  

Організація харчування дітей у закладах освіти належить до пріорітетних 

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».  
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Кількість здобувачів освіти у закладах загальної середньої освіти станом на 

01.12.2018 року – 1348. Охоплено гарячим харчуванням – 1229 школярів (91,2 %). 

Кількість дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти і забезпечені гарячим 

харчуванням – 430.  

Встановлена вартість харчування однієї дитини в день в дошкільній групі 

при трьох разовому харчуванні в розмірі 20 гривень. 

Протягом 2017-2018 н.р. року безкоштовним харчуванням (сніданок для 

учнів початкових класів; обід для учнів пільгових категорій)  було охоплено 705 

здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти Буринської міської ради (з 

них 167 дітей пільгових категорій), на що витрачено 482,3 тисяч гривень коштів 

міського бюджету.  

Відповідно до статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», статті 21 

Закону України «Про охорону дитинства» безкоштовним харчуванням 

забезпечені: 

- учні 1-4 класів; 

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 

- діти-інваліди; 

- діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

- діти із числа сімей учасників бойових дій (учасників антитерористичної 

операції) та діти із сімей загиблих учасників бойових дій, які мають 

відповідні документи, що підтверджують статус; 

- діти із сімей переселенців із зони АТО; 

- учні з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних 

інклюзивних класах.  

Встановлена для здобувачів освіти 1-4 класів закладів загальної середньої 

освіти вартість харчування однієї дитини в день в розмірі 10 гривень, 5-11 класів – 

8,20 гривень (батьківська плата). 

Харчування здійснюється шляхом укладання угод з постачальниками. 

Холодильним та технологічним обладнанням, дезінфікуючими та миючими 

засобами  заклади освіти забезпечені.   

 

Оздоровлення учнівської молоді 
Згідно Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» 

відпочинкова зміна тривала 14 днів з 29.05 по 14.06.2018 року. У цей період 

працювало: 

- 10 пришкільних відпочинкових  таборів з денним перебуванням, де 

оздоровлено 670 дітей; 

 - 2 профільних табори з денним перебуванням, де оздоровлено 120 дітей; 

 - 5 мовних таборів, де оздоровлено 70 дітей. 

          Влітку функціонував дитячий оздоровчий табір «Чайка», де протягом двох 

змін оздоровилося 138 школярів міської ради.   

Здобувачі освіти закладів загальної середньої освіти Буринської міської 

ради оздоровлювалися і в таборах області та України: «Сузір’я» - 10 дітей, 

«Молода Гвардія» - 2 дітей, «Артек» - 4 дітей, оздоровчий табір «Геніческ» - 1 

дитина, «Ровесник» - 7 дітей, санаторно-курортне лікування – 13 дітей.    
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У закладах освіти всіма формами оздоровлення та відпочинку охоплено 

1029 школярів, що становить 76 % від загальної кількості здобувачів освіти 1-11 

класів, із них 200 дітей пільгових категорій. Оздоровленням забезпечено 255 осіб. 

На все використано 1,436,781 гривню (кошти місцевого бюджету – 451, 331 

гривня).  

 

Соціальний захист здобувачів освіти 

Систематично двічі на рік здійснюється узагальнення інформації та 

формування соціального паспорту закладів загальної середньої освіти, відповідно 

до якого  в закладах освіти навчається 32 дітей-сиріт та дітей, позбавлених  

батьківського піклування, дітей з інвалідністю – 28, дітей, із малозабезпечених 

сімей – 104, дітей з неповних сімей – 210, дітей із багатодітних сімей – 229, дітей, 

із статусом чорнобильця – 22, дітей із числа тимчасово переселених зі східних 

регіонів України – 8, дітей, батьки яких є учасниками військових дій в східних 

регіонах України АТО – 60, дітей, батьки яких загинули під час проведення 

антитерористичної операції – 1. Соціально незахищені категорії дітей отримують 

увесь спектр послуг.   

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, забезпечені 

безкоштовним харчуванням (обід), забезпечені підручниками, займаються в  

шкільних гуртках, спортивних секціях  та позашкільних закладах Буринської 

міської ради.  

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування забезпечені 

шкільною та спортивною форми: 

- здобувачі освіти – 1-9 класів (17 чол.) – 1700 грн. на  суму 28900 грн.; 

- здобувачі освіти – 10-11 класів (2 чол.) – 2200 грн. на суму 4400 грн. 

Випускники, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування отримали кошти на придбання випускного одягу та взуття: 

- здобувачі освіти 11 класу (2 чол.) – 2000 грн. на суму 4000 грн.; 

- здобувачі освіти 9 класу (2 чол.) – 1500 грн. на суму 3000 грн.  

Протягом 2017-2018 н.р.  року одній дитині-сироті (Прудіус Аліна), який 

виповнилося 18 років,  здійснена виплата у розмірі 1810 грн.  

Чотирнадцять дітей із семи сімей перебувають на обліку, як такі, що 

потрапили у складні життєві обставини. А саме: Буринська ЗОШ № 3 (6 дітей з 2 

сімей); Воскресенський НВК (1 дитина з 1 сім’ї); Успенська ЗОШ (5 дітей з 3 

сімей); Олександрівський НВК (2 дитини з 1 сім’ї). Адміністрації закладів 

загальної середньої освіти разом  із службою у справах дітей Буринської РДА та 

районним центром для дітей, сім’ї та молоді здійснюють соціально-педагогічний 

супровід цих сімей, допомагають їм подолати труднощі. 

З метою своєчасного влаштування на навчання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування із числа випускників 9-х, 11-х класів 

закладів загальної середньої освіти 2017-2018 н.р направлена інформація щодо 

подальшого навчання 5 дітей (випускники 11 кл.: Олексенко Р. (Буринська СШ № 

2) – Київський національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Котіль 

Є. (Червонослобідська ЗОШ) – Сумський педагогічний університет ім. А.С. 

Макаренка; випускники 9 кл.: Іваньо А. (Буринська СШ № 1) – Путивльський 
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коледж СНАУ, Рудь Д. – 10 кл. Буринської СШ № 2, Рябченко Є. – 10 кл. 

Буринської ЗОШ № 3). 

 

Робота шкільних бібліотек 
Шкільна бібліотека – інформаційно-культурний центр закладу загальної 

середньої освіти, що здійснює інформаційне та методичне забезпечення 

освітнього процесу. Система роботи шкільної бібліотеки сприяє реалізації 

основних завдань школи, забезпечує ефективність заходів, наступність і 

послідовність освітнього процесу, відповідність вимогам часу. 

Шкільні бібліотекарі закладів освіти створюють умови для розвитку 

компетентної особистості, для її духовного росту та творчої самореалізації 

засобами книги, виховують в учнів культуру читання, інформаційну культуру, 

прагнення до пошуку інформації. 

В умовах оновлення суспільства, відродження національної культури вся 

робота бібліотек і педагогічних колективів шкіл міської ради націлена на пошук 

нових шляхів, нових форм і методів із забезпечення інформаційних потреб 

читачів. 

Головні завдання, які сьогодні стоять перед бібліотекарями це: 

- надання допомоги в освітньому процесі; 

- виховання людини нової генерації; 

- виховання культури читання; 

- формування у молодого покоління гуманістичних, екологічних цінностей; 

- прищеплювання любові до Батьківщини й рідної мови; 

- навчання спілкуванню. 

У сучасних умовах інформатизації відбувається зміна орієнтирів у 

визначенні потреб для забезпечення інтелектуального, духовного розвитку дітей і 

молоді. На першому місці у дітей – комп’ютер, Інтернет. Книгу як важливий 

чинник виховання моральної, духовно збагаченої особистості сьогодні, в епоху 

«екранної культури», замінили вищеперераховані елементи і частину часу, який 

раніше витрачали на читання, тепер витрачають на перегляд відео-кінофільму, 

комп’ютерні ігри. Але все ж таки незважаючи на ці обставини, книга – це 

складова частина, головний носій загальної культури. На думку багатьох 

педагогів, психологів, філософів, бібліотекознавців  книга виступає засобом 

збереження інформації для людей наступних поколінь, засобом комунікації. 

Питання своєчасного забезпечення шкіл підручниками постає перед 

українською освітньою системою на початку кожного навчального року. Якісну 

освіту можна здобувати з якісними підручниками. Відповідно до нормативних 

документів та рекомендацій Міністерства освіти і науки України, у закладах 

загальної середньої освіти Буринської міської ради  використовуються лише 

підручники і посібники, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки 

та відповідають Переліку діючих програм та підручників на поточний навчальний 

рік. 

За новим Державним стандартом у 2018-2019 навчальному році навчаються 

здобувачі освіти 1,5,10 класів. У 2018 році здійснено замовлення підручників для 

цих класів. Станом на 17 грудня  здобувачі освіти 1 класів забезпечені 

підручниками на 100 %, 5 класів – на 76,8 %, 10 класів – на 50,5 %. 
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Для школярів 6 класу у 2018 році було здійснено дозамовлення підручників, 

яких не вистачає і у серпні цього року ці підручники, 228 примірників, надійшли 

у заклади освіти. 

Для здобувачів освіти 8 та 9 класів підручники були надруковані за 

державні кошти, надійшли у заклади загальної середньої освіти вчасно у 2016 та 

2017 роках до початку навчального року. Школярі 8 класу забезпечені 

підручниками на 121 % від потреби, 9 класу на 138 %.  

У школах міської ради ведеться системна робота щодо забезпечення 

навчальною літературою здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти та 

контролюються питання її правомірного використання.   

Систематично вивчається та узагальнюється питання забезпечення 

навчальною літературою, надається методична допомога та здійснюються 

організаційні заходи у справі забезпечення підручниками здобувачів освіти 

закладів загальної середньої освіти. 

У процесі підготовки до нового навчального року важливим засобом 

поліпшення ситуації щодо забезпечення підручниками залишається взаємообмін 

підручниками. У закладах освіти існує напрактикований досвід обміну 

підручниками. Ведеться робота  по обміну підручниками з іншими районами 

області.  

Особливої уваги потребує забезпечення підручниками школярів закладів 

загальної середньої освіти з індивідуальною та інклюзивною формами навчання. 

Діти, що навчаються у закладах освіти за спеціальними програмами для дітей з 

фізичними та розумовими вадами розвитку забезпечені підручниками частково.  

У 2017-2018 навчальному році здобувачі освіти були забезпечені основними 

підручниками на 98 %. 

 

Стан інформатизації 

Одним із пріоритетних напрямів реалізації Національної стратегії розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 року є впровадження сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, які забезпечують удосконалення освітнього процесу, 

доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до 

життєдіяльності в інформаційному суспільстві. 

Сучасна освіта функціонує в умовах бурхливого розвитку інформаційних 

технологій. Розвиток інформаційного простору громади забезпечують веб-сайти 

закладів освіти. Сайт управління забезпечує висвітлення інформації щодо 

пріоритетних напрямів розвитку освіти Буринської міської ради. 

 Інформування закладів освіти забезпечується засобами електронного 

листування. 

Усі заклади освіти забезпечені комп’ютерною технікою (встановлено 165 

компютерів та 38 ноутбуків). В закладах загальної середьної освіти є 12 класів з 

інтерактивними поверхнями, з них проектор та інтерактивна дошка – 11, проектор 

з інтерактивним модулем – 1. Використовується 10 проекторів та 6 елевізорів, у 

десяти закладах є в наявності 28 принтерів, 4 фотоапарати в чотирьох закладах 

(Буринська СШ № 1, Буринська ЗОШ № 3, Успенська ЗОШ, Червонослобідська 

ЗОШ). Площа чотирьох закладів покрита Wi-fi (Буринська СШ № 1, Буринська 

СШ № 2, Успенська ЗОШ, Червонослобідська ЗОШ). Є заклади з широко 
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смуговим доступом до мережі інтернет (8 закладів). На один комп’ютер в громаді 

припадає 8 здобувачів освіти 2-11 класів. 

 

Виховна робота 

Головною метою виховної діяльності є здійснення навчально-методичного 

забезпечення виховного процесу, пошук відповідних форм та методів розвитку 

творчих можливостей вчителів і підвищення професійної компетентності 

заступників директорів із виховної роботи, класних керівників, педагогів-

організаторів. 

Серед виховних напрямів роботи методичного кабінету ключовими можна 

виділити патріотичне, громадянське виховання, що спирається на ідеї гуманізму, 

соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, 

відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін, ідеї яких містяться 

в нормативно-правовій базі, яка регулює виховний процес закладів освіти – Законі 

України «Про освіту», Законі України «Про позашкільну освіту», Концепції 

національно-патріотичного виховання та Указі Президента України про 

Стратегію національно-патріотичного виховання на 2016-2021 роки, наказами і 

розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і 

науки Сумської облдержадміністрації, Сумського ОІППО, органів місцевого 

самоврядування. 

У всіх закладах освіти організовано роботу волонтерів. Учні є активними 

учасниками таких благодійних акцій: «Йдемо до школи з радістю», «Добро 

починається з тебе», «Серце до серця», «Весняна толока», «Подаруй іграшку 

другу».  

Протягом року освітяни міста працювали над виконанням головної мети 

виховання особистості – підготовки школярів до повноцінного суспільного життя, 

яке передбачає виконання ролей громадянина, трудівника, громадського діяча, 

сім’янина, товариша. Реалізація цієї мети конкретизувалася через систему 

виховних завдань, які об’єднані в різні напрями виховання. 

Важливим сектором навчально-виховного процесу є національно-

патріотичне виховання. У закладах освіти міста воно здійснювалося комплексно: 

через освітній процес, позакласну роботу з предметів та організацію виховної 

роботи в цілому, функціонування органів учнівського самоврядування, шляхом 

організації роботи з обдарованими учнями, співпраці з батьками, громадськими 

організаціями. 

У 2018 році заклади освіти Буринської ОТГ долучились до 

правопросвітницького проекту «Я маю право», в рамках якого було проведено 

низку тематичних заходів. Учениця 10 класу Буринської спеціалізованої школи І-

ІІІ ступенів № 2 ім. Ю.М. Лавошника Білошапка Тетяна стала переможцем 

обласного етапу конкурсу малюнків «Я маю право», який проходив у квітні – 

травні 2018 року за ініціативи Головного управління юстиції у Сумській області 

та виборола ІІІ місце на Всеукраїнському рівні, була учасницею церемонії 

нагородження у Міністерстві юстиції України.  

Продовжено роботу щодо шанобливого ставлення до державних символів 

України. У всіх школах оформлено куточки державної символіки, де учні мають 

змогу ознайомитися з державними символами — Гербом, Прапором, Гімном 

https://rada.info/upload/users_files/02143293/65e8a43aeed974a6fb9378c308c46e64.doc
https://rada.info/upload/users_files/02143293/65e8a43aeed974a6fb9378c308c46e64.doc
https://rada.info/upload/users_files/02143293/9c71d6ec5cfdb757263037bd7b120f9f.docx
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України. Традиційно відзначення державних свят розпочинається з підняття 

Державного Прапора України та виконання Державного Гімну України; класними 

керівниками та класоводами під час проведення класних годин, тематичних 

заходів виховується повага до державної символіки. 

Принципу національної спрямованості в процесі організації патріотичного 

виховання дотримуються учителі та вихованці закладів освіти. Протягом 

поточного навчального року здобувачі освіти шкіл були залучені до участі у 

Всеукраїнській освітній кампанії «Голуб миру», Всеукраїнській акції «Лист 

пораненому», акціях «Діти України – за мир», «Запали свічку пам’яті». 

Педагогічні колективи залучають до виховного процесу батьків. Серед 

спільно проведених заходів можна назвати наступні: виховні години «Єднаймося, 

люба родино…», «Україна вишивана», уроки пам’яті «Зростаємо громадянами-

патріотами землі, що Україною зветься», родинне свято «Моя родина у праці на 

благо Батьківщини». 

Один з пріоритетних напрямків, над яким працювали педагоги – оновлення 

морально-правового виховання, вдосконалення правоосвітньої та правовиховної 

роботи, виховання навичок здорового способу життя.  

У закладах освіти створено чітку систему військово-патріотичного 

виховання, яка знаходиться на постійному контролі управління освіти міської 

ради та адміністрацій закладів освіти. 

Впродовж 2017-2018 навчального року проведено більше 15-ти акцій: 

«Листи, малюнки, плакати з Новорічними привітаннями для солдат», «Прапори-

обереги для Захисників», «Зігрій солдата», «Подаруй дитині можливість 

творити», «Від серця до серця», «Лист солдату», «Ветеран живе поруч», 

«Допоможи дитині-однолітку зі Сходу», «Аптечка солдата», «Чистотіл», «Серце 

для солдата», «Солдатська кухня», флешмоб «Запали лампадку – вшануй Героїв 

Небесної Сотні»; конференцію на тему «Ми, громадяни – патріоти землі, що 

Україною зветься»; благодійні виставки-ярмарки «Великодні дзвони», кошти, від 

якої передано військовослужбовцям. 

Постійно проводилися змагання з військово-прикладних видів спорту: 

спартакіада допризовної молоді, військово-спортивна гра «Захисник».  

Учні шкіл беруть активну участь у заходах: 

- Всеукраїнська акція «Увага! Діти на дорогах»; 

- Всеукраїнська акція «День юного натураліста»; 

- Всеукраїнська трудова акція «Плекаємо сад»; 

- Всеукраїнська акція «День зустрічі птахів»; 

- Військово-спортивна гра «Джура» 

У рамках місячника «Увага! Діти на дорозі!» проведено конкурс дитячих 

малюнків: «Я – пішохід», «Дорожні знаки –надійні помічники»; виступ 

агітбригади «Світлофор». 

Підготовка та проведення заходів до Дня фізкультури і спорту (змагання з 

велотуризму, вереснева спартакіада).  

Заходи до Дня миру: акція «Голуб миру», організація ігрових перерв.  

Підготовка та проведення Дня самоврядування, святкового концерту до Дня 

вчителя. 

День захисту тварин. Конкурс презентацій «Мій улюбленець». Конкурс 
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малюнків і віршів вихованців ГПД про тварин. 

До Всеукраїнського дня бібліотек: акція «Подаруй книгу бібліотеці». 

До Всесвітнього Дня толерантності: конкурс колажів «Наш клас – територія 

толерантності», інформаційні п’ятихвилинки «Толерантність – це...», «Паркан 

відвертості». Акція «16 днів проти насильства»: претести з питання попередження 

розповсюдження СНІДу та ВІЛ: «Міфи і факти»; інформаційні хвилинки «Мої 

права та обов’язки». 

Новорічна майстерня: конкурс на кращу ялинкову прикрасу; конкурс на 

краще оформлення класу до Нового року. Театралізоване дійство для учнів 

«Новий рік ступає на поріг». 

Заходи до Дня Соборності України: флешмоб із виконанням Державного 

Гімну України. 

Покладання квітів до пам’ятника Героям Небесної сотні; виготовлення та 

розповсюдження листівок «Історія Дня Соборності і Свободи». 

Заходи, присвячені Дню Землі, Дню довкілля. Озеленення пришкільної 

території. 

Заходи до Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні, покладання квітів до пам’ятника героям. 

Свято до Дня матері «Я вдячний Богові за маму». 

Участь у Всеукраїнській акції «День вишиванки». 

Участь у заходах до Дня Європи: інформаційні хвилини на тему «Я – 

європеєць». 

Флешмоб «Україна крокує до Європи». 

Проведено семінари заступників директорів шкіл, класних керівників, 

педагогів-організаторів, на яких розглядалися новітні технології виховання 

навичок здорового способу життя. З метою здійснення  просвітницької  роботи з 

питань булінгу та вивчення способів запобігання цьому явищу, проведено семінар 

«Булінг в учнівському середовищі: проблеми та шляхи вирішення». Педагогам 

надано відповідні рекомендації щодо  роботи з дітьми та їх батьками.   

 

Про роботу Будинку дитячої та юнацької творчості 
У 2018 році педагоги закладу позашкільної освіти «Будинок дитячої та 

юнацької творчості» працювали над удосконаленням позашкільної освіти з 

науково-технічного, художньо-естетичного, туристсько-краєзнавчого, еколого-

натуралістичного, гуманітарного, військово-патріотичного, фізкультурно-

спортивного, соціально-реабілітаційного  спрямувань.   

Освітній процес у закладі здійснювали:   

- керівник закладу,  

- 2 методисти,  

- 29 керівників гуртків, з них: - 6 основних працівників, 23 – сумісники, 

- практичний психолог. 

Кількість гуртків різних напрямів роботи становила 58. У них займалося 878 

вихованців. Гуртки працювали на базах міських та сільських шкіл. 

Гуртківці брали активну участь в обласних заходах та конкурсах. Творча, 

цілеспрямована співпраця «педагог-вихованець»  дала плідні результати: у 20 
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обласних конкурсах діти вибороли: шість перших, дев’ять других та три третіх 

місця.  

З метою забезпечення організованого відпочинку, оздоровлення та 

зайнятості дітей і учнівської молоді в літній період діяв профільний табір з 

денним перебування «Веселка» для 60 найактивніших гуртківців закладу: 20 

вихованців загону «Невгамовні» при Будинку дитячої та юнацької творчості, 20 

вихованців загону «Радість» при Буринській спеціалізованій школі І-ІІІ ст. № 2 ім. 

Ю.М. Лавошника, 20 вихованців загону «Сонечко» при Буринській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 3. 

У 2017-2018 н. р. вихованці мали змогу реалізувати свої таланти і здібності, 

беручи участь у 34 заходах різних організаційних рівнів. Маємо досягнення в 

роботі творчих об’єднань всіх напрямків: 5 перших, 10 – других та 4 третіх місць. 

Це вихованці під керівництвом Єрмакової Л.М., Науменко В.А., Бірченко А.О., 

Кладько  Т.С., Говорухи Ю.О., Орел Н.В., Романчук Т.Ю., Дердуна В.А., 

Литвиненко А.В. 

Педагоги постійно беруть участь у обласних методико-педагогічних 

заходах: Лисенко Надія Василівна  була  учасником  обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних 

навчальних закладів.  Учнівський та педагогічний колектив закладу продовжив 

роботу в межах   обласних соціально-освітніх  проектів «Голос крові: ми – 

Українці!» та «Кожна дитина має право». Позашкільники взяли  участь в ряді 

обласних освітньо-виховних заходах та конкурсах: екологічному форумі 

«Природа – національне багатство України», конкурсі-виставці технічної 

творчості з виготовлення макетів української садиби «Колиска роду – українська 

хата», краєзнавчій конференції «Герої сучасності – серед нас», екологічному 

форумі «Природа – національне багатство України», обласному конкурсі дитячої 

творчості «Я люблю свій рідний край», засіданні круглого столу щодо підведення 

підсумків обласної акції «Патріотична хвиля», обласному конкурсі дерев-

родоводів «Нехай квітує дерево родинне». 

У 2018-2019 навчальному році гуртковою роботою у 44 творчих 

об’єднаннях науково-технічного, еколого-натуралістичного, туристсько-

краєзнавчого, художньо-естетичного, дослідницько-експериментального, 

військово-патріотичного та гуманітарного напрямів охоплено 656 дітей шкільного 

віку навчальних закладів Буринської міської ради: у сільській місцевості працює 

10 гуртків, у них займається 150 вихованців, у навчальних закладах міста та у 

приміщенні БДЮТ – 34 гуртки, гуртковою роботою охоплено 506 вихованців.  

Освітній процес здійснюють:  

- директор  

- 2 методисти  

- практичний психолог  

- 21 керівник гуртків (7 - основні працівники, 14 - сумісники).  

З початку 2018-2019 навчального року гуртківці взяли участь у 17 обласних 

масових заходах та конкурсах, де вибороли одне І, одне ІІ та три ІІІ місця. 

 

Фізична культура і спорт. Спортивно-масова робота 
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Робота управління освіти, молоді, спорту, культури та туризму Буринської 

міської ради у галузі молоді і спорту проводиться відповідно до завдань 

затвердженої Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2020 роки 

(рішення сесії Буринської міської ради від 23.04.2018 р.). 

Протягом 2018 року проведено змагання серед школярів закладів загальної 

середньо освіти Буринської міської ради з настільного тенісу, баскетболу, 

футболу «Шкіряний м’яч» у трьох вікових групах (2006 р.н., 2007 р.н., 2008 р.н.), 

легкої атлетики, легкоатлетичного кросу, з пляжного волейболу та волейболу 

(дівчата), спортивно-масові заходи серед вихованців ДЮСШ до Міжнародного 

олімпійського Дня, два відкритих турніри з міні-футболу серед вихованців 

ДЮСШ, Спартакіаду серед допризовної молоді, «Козацький гарт» до Дня 

захисника України та військово-спортивні змагання «Від допризовника до 

захисника Вітчизни» з нагоди Дня Збройних Сил України.  

 

Про роботу та здобутки  

Буринської дитячо-юнацької спортивної школи 
Діяльність ДЮСШ направлена на розвиток і підтримку юних спортсменів, 

створення умов для здобуття вихованцями  позашкільної освіти спортивного 

профілю, патріотичне та моральне загартування учнівської молоді, а також 

організацію та проведення оздоровлення учнів спортивної школи. 

У 2018 році у Буринській ДЮСШ працювало 24 спортивні групи: з легкої 

атлетики – 5, з футболу – 6, з баскетболу – 8, греко–римської боротьби – 4, боксу 

– 1, якими охоплено 308 школярів. 

Підготовлено за навчальний рік 201 юнацький розряд. 

Протягом року проведені змагання з таких видів  спорту: легкоатлетичного 

кросу, футболу, мініфутболу, баскетболу, волейболу, легкоатлетичного 

чотириборства, легкої атлетики. Такі ж змагання проводилися і на шкільному 

рівні. Вони сприяли залученню до занять фізичною культурою і спортом 

школярів різних спортивних груп. У фінальній частині змагань 567 спортсменів 

змагалися в 10 видах спорту.  

Згідно планів проведення спортивно–масових заходів вихованці ДЮСШ 

активні учасники обласних змагань. 

Хотілося б відзначити юних спортсменів, які на рівні області демонструють 

свою майстерність та показують високі результати. 

Серед них: Капітоненко Антон – учень Буринської СШ № 1, Коверсун 

Ярослав – Буринської СШ № 1, ГніденкоДавід – Буринської СШ № 1, Притика 

Іван – Буринської СШ № 1, Штанько Ігор – Червонослобідська ЗОШ, Костів 

Владислав – Буринської СШ № 1, Мельник Назар – Буринської ЗОШ № 3, Жуков 

Вадим – Червонослобідська ЗОШ, які виборювали І та ІІ місця у змаганнях 

першості області з греко-римської боротьби та ІІ і ІІІ місця на Всеукраїнському 

турнірі. 

Євгеній Проценко, Ріпа Максим, Постол Андрій – здобувачі освіти 

Буринської СШ № 1, Богдан Гуценко – Буринська ЗОШ № 3 та Дмитро 

Годовасенко – Буринська СШ № 2 – призери першості області з боксу. 

Радченко Максим, Невесенко Назар, Дехніч Ярослав, Марусенко Нікіта, 

Сіренко Роман, Костів Владислав, Лишенко Владислав, Лістунов Іван, 
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Прокопенко Олег, Дорошенко Антон – учні Буринської СШ № 1, Решедько 

Максим, Котьков Владислав – Буринської СШ № 2, Сіробаба Денис – Буринської 

ЗОШ № 3 – срібні призери на Всеукраїнському турнірі з футболу. 

А це значний результат для дітей і спортивної школи. Звісно, це досягнення 

у великій мірі завдяки належній праці досвідченого тренера з футболу – Кондруха 

Романа Григоровича. Трьох наших кращих футболістів: Зікратого Дмитра, Михна 

Іллю, Фінцева Володимира відібрано до збірної команди центру «Барса», які 

грають в основі команди м. Суми. На даний час Володимир та Ілля навчаються у 

Обласному ліцеї–інтернат спортивного профілю «Барса». 

У закладі працює 11 тренерів, з них 9 – штатних, 2 – сумісники, які 

проводять заняття на базі трьох міських шкіл, а також на базі Червонослобідської 

ЗОШ. 

 

Навчання дітей з особливими освітніми потребами 
В Буринській міській раді проживає 33 дитини з особливими освітніми 

потребами, з них 8 дітей дошкільного віку, 11 дітей навчається у закладах 

загальної середньої освіти, 5 дітей навчається у будинках-інтернатах, 9 дітей – не 

навчаються. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 

872 «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах» та з метою забезпечення якісної освіти 

дітям з особливими освітніми потребами у 2017-2018 навчальному році 

організовано інклюзивну форму навчання для 3 учнів в Успенській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів імені Г.П. Головенського, Буринській спеціалізованій школі І-ІІІ 

ступенів № 1 імені В.М. Кравченка, Буринській спеціалізованій школі І-ІІІ 

ступенів № 2 імені Ю.М. Лавошника, де діяло 3 класи (4 кл в Успенській ЗОШ І-

ІІІ ст. ім. Г.П.Головенського, 2 кл в Буринській СШ І-ІІІ ст.№ 1 ім. В.М.Кравченка  

та 1 кл у Буринській СШ І-ІІІ ст.№ 2 м. Ю.М. Лавошника) та для 1 дитини 

функціонувала інклюзивна група в Успенському закладі дошкільної освіти 

(дитячий садок) «Сонечко». Створені спеціальні умови для навчання дітей, які 

потребують корекції розвитку, адаптовані навчальні плани, навчальні підходи, 

здійснено модифікації навчальних програм, роздаткових та дидактичних 

матеріалів. З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами 

віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, 

шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини 

з особливими освітніми потребами, надання їм психолого-педагогічної допомоги 

та забезпечення системного кваліфікованого супроводження, рішенням 6 сесії 

сьомого скликання від 23 березня 2018 року Буринська міська рада вирішила 

утворити юридичну особу – комунальну установу Буринської міської ради 

«Інклюзивно-ресурсний центр». Уповноваженим органом з управління 

комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Буринської міської ради  

визначено управління освіти, молоді, спорту, культури та туризму Буринської 

міської ради. 12 липня призначено директора центру та 25 липня оголошено 

конкурс на посади працівників центру: вчителя логопеда, вчителя дефектолога, 

практичного психолога, вчителя лікувальної фізкультури, який відбувся 27 

серпня. 

http://soippo.edu.ua/images/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0/%D0%86%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%83__872.doc
http://soippo.edu.ua/images/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0/%D0%86%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%83__872.doc
http://soippo.edu.ua/images/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0/%D0%86%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%83__872.doc


23 
 

Інклюзивно-ресурсний центр Буринської міської ради розпочав 

функціонувати з 3 вересня 2018 року. Відповідно до штатного розпису офіційно 

влаштовані працівники центру: директор, практичний психолог, вчитель-логопед, 

вчитель-реабілітолог, всі фахівці працевлаштовані на ставку, прибиральник 

службових приміщень - 0.5 ставки. Вакантною залишається ставка вчителя-

дефектолога.  

На кошти державної субвенцї, що виділені на обладнання, для оснащення 

кабінетів в інклюзивно-ресурсному центрі придбано: комп’ютерне обладнання на 

суму 93,995 тис. грн. (проектор – 1шт., дошка-екран жорстка - 1 шт., планшет 

Lenovo Idea Pad Miix 320 – 4 шт., принтер Epson L 364 – 2 шт., ламінатор Agent 

OL 250-L – 1 шт.); реабілітаційне обладнання на суму 19,955 тис. грн. (парта для 

дітей, що пересуваються на кріслах колісних). 

На кошти місцевого бюджету придбано: меблі на суму 35,921 тис. грн., 

додаткове обладнання (дидактичний матеріал) на суму 35,312 тис грн. 

На ремонт приміщення ІРЦ з міського бюджету виділено: 

180,6 тис грн. – на заміну вікон; 

60,0 тис грн. – на ремонт приміщення; 

12.0 тис грн. – на господарські витрати. 

Станом на 6 грудня працівниками центру проведено 18 комплексних оцінок. 

22 дитини отримують корекційно-розвиткові послуги (18 за висновком ІРЦ,  

4 за висновком ПМПК, це діти, які навчаються за інклюзивною формою 

навчання). 

Всі заклади загальної середньої освіти обладнані пандусами.  

 

Робота психологічної служби 
У системі освіти Буринської міської ради діє психологічна служба, що 

забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку 

здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, 

інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, 

сприяє створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів 

освіти. 

В управлінні освіти, молоді, спорту, культури та туризму Буринської 

міської ради І.С. Бондаренко – методист методичного кабінету управління освіти, 

молоді, спорту, культури та туризму Буринської міської ради, відповідальний за 

діяльність психологічної служби та О.М. Чугай – директор комунальної установи 

Буринської міської ради «Інклюзивно-ресурсний центр», здійснює методичний 

супровід працівників психологічної служби (за згодою). 

Психологічне забезпечення освітнього процесу в закладах освіти 

здійснюють 10 практичних психологів. 
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Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти Буринської міської ради 

сприяє взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, 

їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну 

допомогу батькам. Соціально-педагогічний патронаж здійснюють 4 соціальні 

педагоги. 

Метою діяльності психологічної служби є сприяння створенню умов для 

соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного 

здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім 

учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти. 

У своїй діяльності психологічна служба керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про 

вищу освіту», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про соціальну 

роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про охорону дитинства», «Про соціальні 

послуги» та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, 

актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і 

науки України, а також Положенням про психологічну службу у системі освіти 

України. 

Психологічна служба співпрацює з органами охорони здоров’я, соціальної 

політики, молоді та спорту, внутрішніх справ, іншими органами виконавчої 

влади, а також комунальними закладами соціального захисту дітей, підтримки 

сімей, дітей та молоді, фахівцями із соціальної роботи об’єднаних територіальних 

громад, громадськими організаціями. 

На момент створення Буринської ОТГ у закладах освіти нараховувалося 15 

працівників психологічної служби: 11 практичних психологів та 4 соціальні 

педагоги. Станом на 17.12.2018 року жодна штатна одиниця не була скорочена, а 

навпаки у Буринській ЗОШ  І-ІІІ ступенів № 3 введено 0,5 ставки соціального 

педагога. На даний час у закладах освіти працює 10 практичних психологів 

(практичний психолог Успенської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Г.П.Головенського 

перейшов працювати в ІРЦ) та 4 соціальні педагоги. 

З метою підсилення психологічної складової у вихованні дітей та учнівської 

молоді включено до варіативної складової  факультативні, тренінгові курси, курси 

за вибором та спецкурси, які упроваджують фахівці психологічної служби 

(практичні психологи, соціальні педагоги), відповідно до інтересів та потреб 

учнівської молоді, результатів моніторингових досліджень, зокрема: 

1. З метою формування ціннісного ставлення до свого здоров’я та здорового 

способу життя, відповідального ставлення до збереження сімейних цінностей, 

основ відповідального батьківства впроваджується програма «Дорослішай на 

здоров’я» для учнів 9-11 класів у Буринській СШ І-ІІІ ст. № 2 ім. Ю.М. 

Лавошника. 

2. З метою навчання дітей і підлітків здорового способу життя та 

започаткування в ранньому віці моделей поведінки, що сприяють збереженню 

здоров’я та запобігають ризику,  впроваджуються програми факультативних 

курсів «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України 

щодо здорового способу життя» для учнів 7-11 класів у Успенській ЗОШ І-ІІІ ст. 
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ім Г.П. Головенського та Буринській СШ І-ІІІ ст. № 1 імені В.М. Кравченка та «Я 

– моє здоров'я – моє життя» для учнів 5-6 класів у Червонослобідській ЗОШ І-ІІІ 

ст. ім. Г.Я. Базими. 

  3. У закладах загальної середньої освіти Буринської міської ради класні 

керівники на виховних годинах та працівники психологічної служби на годинах 

психолога проводять заняття з програми «Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція». 

4. З метою підвищення стійкості до переживання наслідків стресу 

дошкільнятами і школярами після психотравматичних подій у закладах освіти 

проводяться заняття з корекційно-розвиткової програми формування стійкості до 

стресу в дітей дошкільного віку та школярів «Безпечний простір». 

5. З метою профілактики та корекції егоцентричної, агресивної, 

насильницької поведінки, створення атмосфери уваги, співчуття і співпраці у 

підлітковому та юнацькому колективах у закладах освіти проводяться заняття з 

програми тренінгових занять «Не смійся з мене». 

 

Стан охорони праці 
Згідно з планом роботи управління освіти, молоді, спорту, культури та 

туризму Буринської міської ради протягом 2017-2018 н.р. проведено заходи щодо 

профілактики дитячого травматизму в закладах освіти Буринської міської ради. 

Встановлено, що у більшості закладів освіти проводилася цілеспрямована робота 

щодо попередження нещасних випадків з дітьми під час освітнього процесу та в 

побуті. На початку навчального року та напередодні канікул проводилися 

інструктажі з безпеки життєдіяльності з вихованцями та здобувачами освіти. 

Однак, хоча протягом 2018 року випадків травмування небагато, але стан 

травматизму серед дітей шкільного віку в побуті турбує.  Ключовими 

невирішеними завданнями щодо зниження дитячого травматизму є відсутність 

достатньої батьківської уваги, високий рівень соціального сирітства в суспільстві. 

З січня по грудень 2018 року загальна картина про нещасні випадки в 

закладах освіти виглядає наступним чином: 

Тип  

закладів 

К-сть нещасних 

випадків 

невиробничого 

характеру 

К-сть нещасних 

випадків виробничого 

характеру 

ЗЗСО 6 3 

Зареєстровані нещасні випадки виробничого характеру серед дітей 

трапилися у Буринській СШ № 2 (2 випадки) та Степанівському НВК, 

невиробничого характеру – У Буринській СШ № 2 (3 випадки), у Жуківській ЗОШ 

(2 випадки) та Суховерхівській ЗОШ. 

З метою попередження дитячого травматизму адміністрацією закладів 

освіти вживається дієві заходи щодо збереження життя і здоров’я дітей під час 

освітнього процесу та канікул, організовано проведення інструктажів для 

учасників освітнього процесу з усіх питань безпеки життєдіяльності за 

змістовними та затвердженими інструкціями з реєстрацією у відповідних 

журналах. З метою попередження пожеж від дитячих пустощів з вогнем 
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управлінням освіти спільно з ДПРЧ-23 проведено фестиваль ДЮП, конкурси 

дитячих малюнків «З вогнем погані жарти» та «Безпека дорожнього руху – 

життя», зльоти загонів юних інспекторів руху «Безпечне колесо». Результатом 

профілактичної роботи управління освіти та керівників освітніх установ стала 

відсутність у 2017-2018 навчальному році пожеж та аварій на об'єктах закладів 

освіти.      

Протягом вересня 2018 року  комісією, спільно з представниками інспекції 

Держенергонагляду (Котляр І.В., Стельмаков Р.М., перевірено готовність 

теплового господарства всіх закладів освіти до роботи в опалювальний період 

2018-2019 років. За результатами перевірки по кожному закладу складено акт 

готовності теплового господарства до опалювального періоду.  

Заклади освіти Буринської міської ради забезпечені первинними засобами 

пожежогасіння на 98% (5 вогнегасників вибракувані). У 2018 році проведено 

технічний огляд та перезарядку 68 вогнегасників на суму  8362 грн.   

У жовтні 2018 року на базі Буринської СШ № 1 проведено навчання та 

перевірку знань 30 операторів твердопаливних котелень, 6 операторів газових 

котелень; у грудні 2018 року на базі Буринської СШ № 1  проведено навчання та 

перевірку знань 10 операторів твердопаливних котелень закладів освіти. 

З 6 по 8 серпня 2018 року на базі Конотопського будівельного коледжу 

(СУМДУ) було проведено навчання для постійно-діючої комісії управління 

освіти, молоді, спорту, культури та туризму Буринської міської ради з питань 

теплового господарства, охорони праці та надзвичайних ситуацій.  

Згідно Положення про проведення навчання працівників закладів освіти всі 

працівники проходять дане навчання згідно графіків. Всі керівники закладів 

освіти Буринської міської ради у травні 2018 року  пройшли навчання з питань 

пожежної безпеки (сплачено за навчання 3750 гривень). У серпні 2018 року на 

базі Буринської СШ № 1 проведено навчання з питань охорони, праці, пожежної 

безпеки, з правил теплового господарства та надзвичайних ситуацій 

відповідальних осіб (за теплове господарство закладів освіти), всього 14 осіб. 

Всі працівники закладів освіти Буринської міської ради пройшли медичний 

огляд із відповідним оформленням санітарних книжок. 

 

Зміцнення матеріально-технічної бази 
З метою створення комфортних умов для навчання та виховання 

підростаючого покоління та стабільного функціонування закладів загальної 

середньої освіти щороку модернізується, поповнюється матеріально-технічна база 

закладів освіти, проводяться ремонти, реконструкції і т.д. 

Опорна школа – це заклад нового типу. Відповідно до рішення Буринської 

міської ради від 25.07.2018 «Про створення на базі Буринської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 імені В.М. Кравченка Буринської міської ради опорного 

закладу загальної середньої освіти «Буринської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 імені В.М. Кравченка Буринської міської ради» з філіями: 

Олександрівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І 

ступеня-дошкільний навчальний заклад імені О.О. Коробенкова Буринської 

міської ради Сумської області та Степанівський навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад Буринської 
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міської ради Сумської області, реалізувалося створення опорного навчального 

закладу, що є невід’ємною частиною реформування системи освіти. У 2018 році з 

державного бюджету (за рахунок освітньої субвенції) на обладнання кабінетів 

біології та англійської мови в опорному закладі  виділено 240 тисяч гривень. А це 

означає, що діти матимуть можливість більш якісно освоювати дані навчальні 

предмети. 

1 вересня 2018 року до 1 класу прийшло 132 здобувачів освіти, які 

навчаються за оновленим Державним стандартом початкової освіти та відповідно 

до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, затвердженої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988. 

Адміністрація закладів загальної середньої освіти та вчителі, які розпочали 

роботу у перших класах, пройшли навчання-тренінги з організації освітнього 

процесу за оновленими програмами та методиками. 

Для створення відповідного навчального середовища учнів перших класів у 

2018-2019 н.р. (оснащення кабінетів новими сучасними меблями, дидактичними 

засобами навчання, комп’ютерним обладнанням) витратили: із залишку освітньої 

субвенції – 208,800 грн. (придбано ноутбуки, багатофункціональні пристрої, 

ламінатори, витратні матеріали), із залишку обласної освітньої субвенції – 240 

тис. грн. (придбано 6 інтерактивних мультимедійних комплексів (проектор + 

дошка), із державної субвенції – 393,703 грн. (придбано 3 інтерактивні 

мультимедійні комплекси, дидактичні матеріали, 100 шт. одномісних парт та 

стільців, 11 учительських столів та 11 стільців),  із місцевого бюджету було 

виділено та використано 130,518 грн. (придбано 41 шт. одномісних парт та 

стільців на суму 50,859 грн., 12 шаф на суму 42,700 грн., 9 дошок учнівських на 

суму 26,990 грн., 3 шафи для одягу на суму 9,750 грн., дидактичні матеріали на 

суму 219 грн.). 

Спонсорських коштів залучено 11,6 тис. грн., на які придбано у 

Степанівський НВК: ЗОШ I-II ст. - ДНЗ шафу для вчителя, у Буринську 

загальноосвітню школу I-III ступенів № 3 шафи для роздягання та Успенську 

ЗОШ I-III ст. ім. Г.П. Головенського килимок-татамі та крісла-пуфи для осередку 

відпочинку.  

Усього закуплено: інтерактивний мультимедійний комплекс (проектор + 

дошка) – 9 шт., ноутбук – 10 шт., багатофункціональний пристрій – 10 шт., 

ламінатор – 10 шт., дошка класна стаціонарна – 9 шт.,  стіл+стілець учнівський 

(комплект одномісний) – 141 шт., стіл+стілець для вчителя (копмплект) – 11 шт., 

шафа для зберігання засобів навчання – 12 шт., шафа для одягу – 4 шт., 

дидактичні матеріали на суму 144,288 грн. та витратні матеріали (ксероксний 

папір – 15 шт., плівка для ламінування – 10 шт., комплект чорнил – 20 шт., 

флешка – 5 шт).  

З метою створення умов щодо організації освітнього процесу, поліпшення 

матеріально-технічної бази і підготовки закладів освіти до нового 2017-2018 

навчального року  в усіх закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної 

освіти Буринської міської ради були проведені  поточні ремонти.  

На ремонтні роботи з коштів місцевого бюджету використано 55,1 тис. грн. 

На поточний ремонт з коштів місцевого бюджету використано 36,9 тис.грн. З них: 
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Воскресенський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад – 14,8 тис.грн.; Успенська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Г.П.Головенського – 1,8 тис.грн; 

Жуківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 18,6 тис.грн; Суховерхівська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 1,7 тис.грн. 

На капітальний ремонт 108,3 тис.грн. (для придбання в Степанівський 

навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

твердопаливного котла). 

Спонсорські кошти залучені в розмірі 56 тис. грн. 

Рішенням Шостої сесії сьомого скликання Буринської міської ради від 

23.03.2018 р. було створено Центр військово-патріотичного виховання при 

Буринській спеціалізованій школі № 2 I-III ступенів ім. Ю.М. Лавошника (без 

створення самостійної юридичної особи) та затверджено Положення про 

національно-патріотичне виховання дітей та молоді Буринської міської ради на 

2018-2020 роки. Для облаштування Центру військово-патріотичного виховання у 

травні 2018 року було придбано комплект обладнання для початкової військової 

підготовки – Інтерактивний стрілецький симулятор «Шкільний тир» та 

демонстраційні плакати, необхідні для викладання предмета, на що залучено 125 

тис.грн з місцевого бюджету. 

Стабільно виплачується заробітна плата педагогічним працівникам (двічі на 

місяць). При наданні літніх відпусток педагогам повністю виплачені відпускні та 

кошти на оздоровлення (100%). Відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту» 

педагоги отримують щорічну грошову винагороду за сумлінну працю. 

 

Робота закладів культури 
Галузь культури Буринської міської ради нараховує 10 клубних закладів, 12 

бібліотек та дитячу школу мистецтв. 

Робота відділу культури спрямована на забезпечення реалізації державної 

політики у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також розвитку усіх 

видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, організації 

культурного дозвілля населення. 

Працівники закладів культури Буринської ОТГ проводять постійну роботу 

по залученню населення до участі в культурно – мистецьких заходах. Робота 

працівників закладів культури спрямована на збагачення духовної скарбниці 

нашого народу, примноження слави ОТГ, на розвиток самобутньої та розмаїтої 

культури рідного краю. 

Протягом 2018 року клубні заклади району спрямовували роботу на 

організацію та проведення культурно-дозвіллєвих заходів по збереженню та 

примноженню культурних надбань краю, активізацію роботи колективів 

художньої самодіяльності. 

В клубних закладах культури проведено за рік понад 500 культурно-

дозвіллєвих заходів, на які залучено понад 15 тис. учасників. Всі заходи 

проводились з урахуванням різних вікових верств населення. Було проведено такі 

заходи: 

 до колядок та щедрівок («Щедрівочка щедрувала!», «Щедрик-ведрик!», 
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«Коляд, коляд, коляда!», обрядове дійство «Різдвяна ніч», «Щедрий вечір, 

добрий вечір» та інші); 

 до дня Святого Валентина («Світ починається з любові», «На крилах 

любові», « В день Святого Валентина» та інші); 

 Масляна завітала; 

 до дня жінок («Магія жіночої краси», «Жінку величаймо», «Свято весни» і 

т.д.); 

 ушанування пам’яті  Т.Шевченка («Ми чуємо тебе, Кобзарю,  крізь 

століття!», «Великий Кобзар» і т.д.); 

 заходи, вечори гумору до Дня сміху, вечори відпочинку «Веселий настрій»; 

 Вечори української пісні, українські вечорниці; 

 Мітинги – реквієми, концертні програми  до дня пам'яті та примиренная, 

дня перемоги; 

 Заходи до 1 червня – Дня захисту дітей; 

 Вечори відпочинку, святкові дискотеки до Дня молоді; 

 Обрядові свята до Івана купала; 

 Дні села та день міста; 

 Заходи до відзначення Дня Незалежності; 

 Осінні бали, вечори; 

 Концертні програми до дня Захисника  України; 

 Різноманітні заходи до Дня Святого Миколая; 

 Новорічні вечори, ранки для різних верств населення. 

Відповідно до затвердженого річного плану працювали і бібліотечні заклади 

громади.  На ремонт приміщення методичного центру та центральної дитячої 

бібліотеки (зовнішній) було використано 23 тис. грн. бюджетних коштів. 

За 2018 рік було проведено такі заходи:  

З нагоди головних державних свят нашої країни – Дня Державного 

Прапора та Дня Незалежності України у бібліотеках  ПЦБС  відбулося чимало 

заходів. У центральній публічній бібліотеці та центральній дитячій бібліотеці 

діяли книжково-ілюстративні виставки «Живи, Україно, для миру й добра» та 

«Незалежна і єдина будь навіки, Україно!». Біля виставок проводились бесіди, 

інформаційні хвилинки, огляди літератури. На базі центральної публічної 

бібліотеки для слухачів «Університету третього віку» була проведена година 

державності «Українська державність: історія та сучасність. Борці за незалежну 

Україну». Присутні ознайомились з історією  державних символів України, а 

також згадали  борців за незалежність нашої країни, вшанували українського 

поета, перекладача, прозаїка, літературознавця, палкого патріота України, 

відданого борця за права і  свободи своїх співвітчизників Василя Стуса,  

переглянули документальний фільм, прослухали вірші поета у виконанні відомих 

артистів, а також звукозапис із фондів Національної радіокомпанії України, де 

власні твори читає Василь Стус. Бібліотекар Наталія Падалко презентувала 

книжково-ілюстративну виставку. 

У Вознесенській сільській бібліотеці-філії відбулася літературна година 

«Україна у нас одна», під час якої присутні ознайомилися з історією державних 

символів та визначними подіями незалежності України, читали вірші, виконували 
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пісні про Україну. 

«Україно! Краю мій вишневий» - таку назву мала літературна година, що 

відбулася у Жуківській сільській бібліотеці-філії. Бібліотекар розповіла про цікаві 

події з історії нашого державотворення та презентувала книжково-ілюстративну 

виставку «Моя Україна – велика родина». 

Відвідувачі Степанівської сільської бібліотеки-філії взяли участь у годині 

історії «Незалежна і єдина будь навіки, Україно!» та переглянули книжкову 

викладку «Україно, моя вільна, моя рідна сторона». 

У Олександрівській сільській бібліотеці-філії пройшов урок історії «З 

історії прапора України». До Дня Незалежності читачі-діти взяли участь у 

конкурсі малюнку «Я і моя Україна».  

В Успенській сільській бібліотеці-філії була презентована книжково-

ілюстративна виставка «Літопис нашої держави». Під час дії виставки бібліотекар 

Антоніна Третяк проводила огляди літератури, бесіди. Проведені заходи сприяли 

формуванню у користувачів людської гідності, любові до рідної землі, родини, 

свого народу. 

У рамках відзначення 75-ї річниці визволення нашої Буринщини від 

нацистських окупантів у бібліотечних закладах відбулись інформаційно-

просвітницькі заходи: книжкові виставки, уроки історії, години мужності, години 

історії, спрямовані на вшанування пам’яті  героїв-визволителів нашого краю. 

Книжково-ілюстративна виставка «Літопис народного подвигу»  

представила  книги про Другу світову війну, публікації із періодичних видань, 

краєзнавчі видання,  дослідження краєзнавця Олександра Капітоненка про 

невідомі факти бою за визволення Бурині. 

У центральній дитячій бібліотеці  для учнів 3-Б класу Буринської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 ім. В.М. Кравченка проведено 

калейдоскоп історичних фактів «Нащадки пам'ять бережуть». На заході заступник 

директора ПЦБС Валентина Баранова провела електронну презентацію про 

героїв-визволителів нашого міста, познайомила з краєзнавчими виданнями, що 

найповніше висвітлюють страшні роки окупації, зачитала уривки спогадів 

очевидців тих подій. Учні також були готові до діалогу: Смолянінова Маргарита 

та Сипко Любов читали вірші про війну, а Фесько Дмитро зачитав уривок зі статті 

в місцевій газеті «Незабутній подвиг визволителів"  краєзнавця Ніни Кочубей. 

Бібліотекарі   спільно зі своїми читачами, вшанували пам'ять загиблих мирних 

жителів Бурині, які загинули в роки Другої світової війни, покладанням квітів до 

меморіального знаку.  

Працівники центральної публічної бібліотеки провели з учнями 10 класу 

Буринської СШ I-III ступенів № 1 урок шани «Ти пам'ятай, ніколи не 

забудь...». Провідний бібліотекар відділу обслуговування Ірина Надворна 

розповіла присутнім про визволителів нашого міста, більш детально зупинившись 

на подвигу Героя Радянського Союзу Миколи Безрукова. Її розповідь доповнили 

учні. На завершення заходу присутні  вшанували пам’ять загиблим у Другій 

Світовій війні випускникам школи покладанням квітів до пам’ятного знаку. 

Минають роки, але ми пам’ятаємо й шануємо визволителів буринського краю від 

нацистської окупації. 

Вирішальною подією в історії України стало Хрещення Київської Русі. 
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Завдяки прийняттю християнства Київська Русь стала однією з цивілізованих 

держав світу і почала розвиватися у новому напрямку.  Щороку, 28 липня, 

відзначається День Хрещення Київської Русі-України, адже це державна пам’ятна 

дата в Україні саме в день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира. 

А цього року Українська Церква відзначає 1030-ту річницю Хрещення Київської 

Русі-України .  Бібліотечні заклади системи не залишилися осторонь та активно 

долучилися до підготовки і проведення заходів, спрямованих на вивчення 

державотворчої діяльності князя Київського Володимира Великого, впливу його 

політики на економічний розвиток держави, а також подій української історії 

відповідного періоду. 

Працівники центральної публічної та центральної дитячої бібліотек 

підійшли до відзначення цієї події творчо та організували бібліотеку під зеленими 

шатами «Духовність – храм душі людської». Для жителів Буринської громади 

була представлена книжково-ілюстративна виставка «Перша сходинка до 

духовності», яка була розміщена на літній каштановій алеї. Багатьох буринців 

зацікавила ця тема і література, представлена на стендах. Бібліотекарі Наталія 

Падалко та Лідія Герасименко намагалися донести до пересічних громадян 

заповіді князя Володимира Великого, щоб кожен українець у своїй душі згадував 

його діяння і може, навіть, провів паралель між тим сивим часом і теперішнім. 

Тим, хто хоче бути обізнаним і в усьому шукає історичної правди було цікаво 

прослухати бесіду «Господи, знову в нас відроди силу любові і доброти». А це ще 

раз нагадує всім нам, що ми мусимо бути достойними наших предків. Проведений 

захід дав свої результати – у бібліотеці з’явилося декілька нових користувачів. А 

також у ході проведеної роботи була виявлена така проблема: перехожі жителі 

міста часто запитували у бібліотекарів – «Чи не можна придбати книги?», адже 

повноцінної книгарні  серед мережі закладів торгівлі немає. Прикро, що і 

книжковий фонд бібліотек давно не поповнювався новими надходженнями. 

Користувачі, які читають і цінують гарну книгу не повністю задоволені у своїх 

запитах. Та будемо сподіватися, що, з часом, книгозбірня таки займе своє чільне 

місце у нашій громаді і буде у повному обсязі отримувати нові, кращі зразки 

друкованої продукції. 

Бібліотекарі дитячої бібліотеки  відвідали дитячий оздоровчий табір 

«Чайка». Для відпочиваючих вони провели пізнавально-розважальну програму 

«Хай буде літо книгами зігріте». Діти дізналися багато цікавого про свята, які 

відзначаються в липні, згадували прислів’я про літо та озвучили явища природи, 

які можна побачити влітку. Із великим задоволенням вони переглянули цікаві 

журнали «Дзвіночок», «Барвінок», «Маленька фея», «Малятко», «Мамине 

сонечко», «Смайлик», «В гостях у казки». Присутні захоплено грали в ігри, 

відповідали на питання вікторини, фотографувалися. 

Особливою популярністю користувалися гра-розминка «Це мій кращий 

друг і я», гра «Хто скаже останнім», міні-вікторина «Хто з ким дружить», конкурс 

«Хто більше згадає і запише слів з 3 літер». Цікаво пройшов конкурс на 

виконання пісень та віршів про природу. Продовжили розважальну програму 

рухливі ігри з м’ячем, кольоровими кульками, скакалками, сосновими шишками. 

Найактивніші учасники отримали в подарунок невеличкі сувеніри. 

У приміщенні методичного центру для слухачів літературно-мистецького 
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факультету Університету III віку відбулося чергове заняття із циклу 

«Розстріляне відродження». Зустріч була присвячена жінці-легенді, нашій 

сучасниці, талановитій поетесі, письменниці – Ліні Василівні Костенко. Анна 

Ситник розповіла присутнім про життєвий та творчий шлях видатної особистості, 

письменниці-шістдесятниці. Працівникі бібліотеки запропонувати переглянути 

відеозапис відомих акторів України, які читають поезію Ліни Василівни. Присутні 

із захопленням слухали поетичні шедеври, якими може пишатися будь-яка світова 

література. Окрилена милозвучною мовою віршів знаменитої поетеси, наша 

землячка, поетеса Лариса Браташ поділилася із присутніми власним віршем, 

присвяченим Ліні Костенко. Ліна Василівна не часто з’являється перед своїми 

читачами, тому кожний її публічний виступ є резонансною подією. Тож, особливо 

цікаво було для слухачів переглянути відео з презентації книги «Записки 

українського самашедшого», яка відбулася у 2012 році у місті Харкові, де поетеса 

ділиться своїм баченням розвитку української сучасної літератури. 

Зачаровані неперевершеною творчістю Ліни Костенко, поета світової 

величини, присутні не оминули увагою книжково-ілюстративну виставку «Життя 

на барикадах поезії», зацікавившись представленими виданнями та залюбки взяли 

їх почитати. 

Слухачі університету ІІІ віку продовжували свої заняття. Наступна зустріч 

була присвячена Алану Александру Мілну – англійському письменнику, 

драматургу, поету, класику ХХ століття. З його пера вийшло друком багато 

видань. Серед них – «Закохані в Лондоні» (1905), «Містер Пім пройшов» (1920), 

«Таємниця червоного будинку» (1921), «Коли ми були маленькими» (1929) 

«Двоє» (1931), «Тепер уже надто пізно» (1939), та інші. Алан Мілн був щасливий 

з того, що може займатися саме тим, що йому потрібно. Він був надзвичайно 

скромною людиною, завжди тримав свої почуття в собі. Чи, швидше, будучи 

письменником, він ховав їх у своїй творчості. Про складну особисту долю 

письменника розповіла присутнім Анна Лук’янцева, директор КЗ «Буринська 

публічна централізована бібліотечна система». Для деяких присутніх стало 

новиною те, що саме Алан Мілн є автором відомого всім Вінні-Пуха. А також 

цікаво було дізнатися про складний життєвий шлях автора, про його сина 

Крістофера Робіна, який став прототипом у книгах батька. Також присутні 

переглянули репортаж «У справжньому чарівному лісі», де знаходився маєток 

родини Мілнів. Ця зустріч стала неординарною, адже перейнявшись розповіддю 

про Алана Мілна, присутні почали дискутувати на одвічні теми: «батьки та діти», 

«кохання та повага», «вірність та самовідданість» тощо. Схвальні відгуки від 

користувачів бібліотеки про проведений захід, тепла та доброзичлива атмосфера 

надихають бібліотекарів на нові ідеї та проекти. 

На гостину до літературно-мистецького центру «Світлиця» завітав член 

Національних Спілок журналістів та письменників України, лауреат численних 

літературних премій і конкурсів, заслужений діяч мистецтв України, президент 

Благодійного фонду газети «День» Микола Гриценко із презентацією свого 

видання «Лови/Love». Ведучий цього літературного екскурсу – людина великої 

душі, неповторний поет, добре відомий, як на Буринщині, так і за її межами, член 

Національної Спілки журналістів України – Віктор Макарович Осадчий. Він 

ознайомив присутніх з біографією поета та його творчими здобутками, а також 
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розповів про те, що світ поезії поповнився новою збіркою Миколи Гриценка – 

«Лови/Love», яку презентували на заході. Видання «Лови/Love» зворушливе і, без 

перебільшення, зачіпає найпотаємніші струни душі. Його неймовірні образи, 

потужна енергетика просто надихають на кохання! Для ближчого знайомства з 

книгою слово взяв автор – Микола Гриценко! Він знайомив слухачів зі своєю 

новою книгою, читав напрочуд чудові вірші, а зал слухав і слухав, перериваючи 

тишу бурхливими оплесками. 

З привітальними словами від жителів Буринщини виступила начальник 

відділу культури та туризму управління освіти, молоді, спорту, культури та 

туризму Буринської міської ради Світлани Сергіївни Вареник.  

Зустріч видалася напрочуд цікавою. 

У читальній залі методичного центру Буринської центральної публічної 

бібліотеки відбувся ювілейний творчий вечір В’ячеслава Гороха «Сто віршів – сто 

краплин мого життя...». На захід завітали представники владних структур 

Буринщини та творчої інтелігенції, друзі, колишні колеги. Ведуча заходу 

бібліотекар Валентина Колесник познайомила присутніх з життєвим та творчим 

шляхом ювіляра. 

На педагогічній ниві В’ячеслав Павлович пропрацював 51 рік, з яких 31 рік 

– директором шкіл. Вірші почав писати з дитинства. Сотні рукописів зберігається 

в домашньому архіві. Пише як лірику, так і гумор. Неодноразово його твори були 

надруковані в районній газеті, ввійшли до збірок альманаху «Елегія». В’ячеслав 

Горох читав свої вірші, а присутні дякували йому бурхливими оплесками. Багато 

теплих слів, дарунків та квітів отримав ювіляр цього дня. Вітаючі згадували цікаві 

історії минувшини, дякували за чудові вірші, а ще висловлювали пропозицію 

видати книгу творів В’ячеслава Гороха. Насамкінець усі присутні на заході 

сфотографувалися на згадку про чудову зустріч. 

Користувачі центральної дитячої бібліотеки взяли участь у конкурсі 

«Лідер читання», організованого за ініціативи Національної бібліотеки України 

для дітей. Перший тур цього конкурсу на місцевому рівні проводився з 11 квітня 

по 05 вересня 2018 року серед користувачів-дітей – здобувачів освіти 6-7 класів. 

Члени журі дитячої бібліотеки за підсумками вивчення читацьких 

формулярів та перегляду поданих на конкурс електронних презентацій визначили 

двох переможців: ерудовану читачку із Успенської сільської бібліотеки-філії 

Виганяйло Софію та активного читача центральної дитячої бібліотеки Корчигина 

Максима. За любов до читання, творчі здібності та участь у житті дитячої 

бібліотеки переможці були нагороджені грамотами та заохочувальними 

сувенірами. Саме вони представляли Буринську громаду на обласному турі 

конкурсу «Лідер читання», який проводився у режимі скайп-зустрічі 06 вересня 

2018 року. 

Також гостем нашої книгозбірні була відома українська поетеса, Член 

Національних спілок письменників та журналістів України, член творчої асоціації 

літераторів «Слобожанщина», заслужений діяч мистецтв України, лауреат 

міжнародної літературної премії Нью-Йоркського університету (2007) Ніна 

Виноградська. Пані Ніна подарувала нашим читачам видання, які займуть почесне 

місце у фонді бібліотеки. Серед видань її нова книга «Річка маминого слова», що 

вийшла нещодавно друком у харківському видавництві «Майдан». 
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28 вересня 2018 року виповнилося 100 років від дня народження видатного 

педагога сучасності, вченого, громадського діяча Василя Олександровича 

Сухомлинського. Працівники центральної дитячої бібліотеки долучилися до 

відзначення цієї дати. Для учнів 5-А класу першої міської школи бібліотекарі 

організували та провели літературну мандрівку «Краса людської душі». 

Ведучі заходу Валентина Колесник та Валентина Вольська розповіли дітям 

про Василя Сухомлинського, прагнучи донести до них образ народного вчителя, 

що віддав усього себе улюбленій справі, невтомно сіяв золоті зерна своєї душі в 

душі своїх вихованців. 

Всі 32 роки педагогічної діяльності Василь Сухомлинський вів щоденник, у 

якому записував свої спостереження за поведінкою учнів, а потім ці розповіді 

виливалися на папір і ставали книгами. Він написав майже 1500 художніх 

мініатюр-казок, оповідань, легенд, притч, новел. З одним твором-мініатюрою 

«Який слід повинна залишити людина на Землі» дітей познайомила бібліотекар 

Валентина Вольська. 

Бібліограф Світлана Новак продемонструвала присутнім електронну 

презентацію про життєвий і творчий шлях педагога. 

А на завершення діти переглянули мультфільми за творами Василя 

Сухомлинського «Хто важливіший», «Бабусин борщ» та «Як хлопці мед поїли». 

Книжково-ілюстративна виставка «Самобутній педагог», присвячена ювілейній 

даті народження Василя Сухомлинського, привернула увагу усіх присутніх.  

Бібліотеці Бурині виповнилося 90 років. Напередодні Всеукраїнського дня 

бібліотек працівники бібліотечних закладів Буринщини зібралися на урочистості 

в актову залу першої міської школи. Бібліотекарів вітали керівники міста. 

Кращим працівникам вручили грамоти та цінні подарунки.  

До новорічних свят центральна дитяча бібліотека спільно з дитячою 

школою мистецтв провели фольклорну імпровізацію «За вікном сніжок летить, 

вітром завіває, то ж спішіть усі до нас на свято Миколая» для вихованців КЗ 

Буринської міської ради «Центр комплексної реабілітації длч осіб з інвалідністю», 

організовано «Новорічну бібліо-кав’ярню». 

Для дітей-сиріт та дітей учасників АТО, дітей з багатодітних та 

малозабезпечених сімей проведено новорічно-театралізоване дійство, новорічний 

конкурс робіт дитячої творчості: малюнків, витинанок, аплікацій, міні-ялинок, 

сніжинок «Фарби зими»; новорічний батл «Цікаві факти про Новий Рік» з учнями; 

майстер-клас «У майстерні Святого Миколая»; захід – авторитет імені «Сад моєї 

душі» зустріч із майстринею Наталією Демидко. 

Комунальний заклад Буринської міської ради «Буринська дитяча школа 

мистецтв» станом на 2018-2019 н.р. має такий кількісний склад педагогічних 

працівників – 19 викладачів, з них 4 – сумісники. 

Загальний контингент учнів в Дитячій школі мистецтв складає 230 

вихованців. 

Працюють такі відділи:  

- фортепіанно-теоретичний; 

- народний; 

- духовий; 

- хореографічне відділення. 
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Протягом 2018 року в навчальному закладі проводились заходи з основної 

діяльності: 

- вступні іспити; 

- академічні концерти на відділах (грудень, травень); 

- відкриті академічні концерти на відділах; 

- технічні заліки, відкриті уроки; 

- залікові уроки з музично-теоретичних дисциплін; 

- випускні іспити; 

- семінарські заняття. 

Дитяча школа мистецтв бере активну участь у всіх концертних заходах міста, 

а також веде свою концертну діяльність, викладачі та учні приймають участь у 

різноманітних фестивалях, конкурсах, фестивалях району та поза ним: Новорічно-

різдвяний концерт, День Святого Валентина, Міжнародний фестиваль-конкурс 

«Соняшник», лекція-концерт «Музичні скарби світу»,  фестиваль-огляд 

учнівської творчості шкіл міських закладів «Таланти твої, Буринщино», обласний 

конкурс серед учнів шкіл естетичного виховання, творчий звіт Буринщини «Вінок 

калиновий сплітаю з талантів Буринського краю» в рамках обласного фестивалю 

народної творчості, VI Відкритий обласний фестиваль-конкурс виконавців на 

народних інструментах «Конотопська розсипуха», звітний концерт Буринської 

ДШМ, регіональний конкурс юних музикантів «Шлях до зірок», фестиваль-огляд 

«Хореографічний коловорот», обласний дитячий фестиваль-конкурс «Джаз-

вітраж»,  відкритий обласний конкурс виконавців гри на духових інструментах 

«Дзвінкоголосі сурми», всеукраїнський хореографічний  фестиваль «Танцююча 

нація», концерт до Дня перемоги, міжрегіональний Відкритий фестиваль-конкурс 

дитячої та юнацької творчості «Зірковий шанс», День медпрацівника, День 

Конституції, День незалежності України, Свято «Спортивна Буринщина», концерт 

присвячений Дню музики та Дню вчителя, атестація на предмет підтвердження 

звання «Народний» («Зразковий»). 

У 2018 році в Буринській дитячій школі мистецтв були виконані ремонтні 

роботи та реконструкція опалювальної системи на суму близько 85 тис.грн 
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1.2. Пріоритетні напрямки роботи управління освіти, молоді, спорту, 

культури та туризму Буринської міської ради на 2019 рік 

У системі освіти: 

 забезпечення функціонування єдиного освітнього середовища та 

інформаційної інтеграції  освітніх ресурсів; 

 реалізація конституційних прав і гарантій дитини дошкільного віку на 

здобуття безоплатної обов’язкової дошкільної освіти через різні 

організаційні форми та популяризації значущості дошкільної освіти 

для розвитку дитини; 

 створення стійкого позитивного іміджу кожного закладу дошкільної 

освіти через удосконалення якості змісту дошкільної освіти та 

технологій управління освітнім процесом у закладах дошкільної 

освіти; 

 забезпечення єдиних підходів до реалізації завдань з наступності 

дошкільної та початкової освіти; 

 впровадження нового змісту загальної середньої  освіти, що 

ґрунтується на формуванні компетентностей; 

 створення сприятливих умов для соціально-професійної орієнтації 

дітей: підготовки їх до усвідомленого вибору життєвих стратегій, 

реалізації прав і можливостей шляхом самооцінки інтересів, 

здібностей, нахилів, мотивацій майбутнього соціального та 

професійного розвитку; 

 удосконалення системи педагогічної взаємодії з сучасною сім'єю, 

забезпечення високого рівня активності батьківської громади в 

освітній політиці закладів на засадах рівності і партнерства; 

 забезпечення сучасної системи моніторингу якості освіти, 

удосконалення роботи щодо покращення якості знань учнів, 

профільного навчання і зовнішнього незалежного оцінювання; 

 здійснення науково-методичного супроводу в реалізації Концепції 

Нової української школи; 

 забезпечення права на освіту  дітей з особливими освітніми  

потребами  в загальноосвітньому просторі; 

 посилення та урізноманітнення форм і методів національно-

патріотичного виховання учнів, активно залучаючи органи 

учнівського самоврядування та громадські організації; 

 налагодження міжвідомчої взаємодії щодо проведення 

профілактичної роботи з питань запобігання протиправної поведінки, 

алкогольної та наркотичної залежності дітей та учнівської молоді; 

 створення сприятливих умов для збереження та зміцнення фізичного, 

психічного і духовного здоров’я всіх учасників освітнього процесу; 

 подальше впровадження енергозберігаючих технологій в закладах 

освіти. 

У фізкультурно-спортивному напрямку: 

 продовження практики оновлення матеріальної бази спортивних залів 

та збереження спортивних споруд, що розташовані у закладах освіти; 
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 залучення молоді до участі в змаганнях різних рівнів; 

 підвищення якісного показника участі закладів загальної середньої 

освіти та молоді Буринської об’єднаної територіальної громади у 

міських, районних та обласних змаганнях;  

 продовження фінансування заходів, пов’язаних із відрядженням 

здобувачів освіти та молоді на змагання.  

У роботі будинків культури та сільських бібліотек: 

 забезпечення на території Буринської об’єднаної територіальної 

громади реалізації політики у сфері культури та бібліотечної справи; 

 систематичне поповнення та поновлення матеріально-технічної бази і 

фондів в клубних закладах та бібліотеках; 

 сприяння розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх 

видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного 

громадянина; 

 сприяння загальнонаціональній консолідації суспільства, формуванню 

цілісного культурно-мистецького простору, захисту та просуванню 

високоякісного і різноманітного культурного продукту; 

 сприяння підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації 

працівників закладів культури та бібліотечної справи, 

підпорядкованих управлінню; 

 збереження та охорона культурної спадщини; 

 забезпечення реалізації прав громадян на свободу художньої 

творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, 

доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності 

для кожного громадянина.  

 

План роботи управління освіти, молоді, спорту, культури та туризму 

Буринської міської ради на 2019 рік є орієнтовним. Його уточнення 

здійснюватиметься через щоквартальне планування. 
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РОЗДІЛ 2.  
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ, СПОРТУ, 

КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ БУРИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

Режим роботи  

Початок робочого дня 8.00 

Перерва на обід 12.00-13.00 

Кінець робочого дня 17.15 

 

Тривалість робочого дня у п’ятницю: до 16.00 

Вхідна кореспонденція приймається методистами, спеціалістами управління освіти, молоді, 

спорту, культури та туризму в усі дні тижня протягом робочого дня.  

 

Особистий прийом громадян 

Адреса для письмових звернень громадян: вул. Зарічна 76-Б,  м. Буринь, Сумська область, 

41700,  

телефон для довідок за зверненнями громадян: 2-46-09 

E-mail:41825775@mail.gov.ua 

 

ГРАФІК 

особистого прийому громадян  

працівниками управління освіти, молоді, спорту, культури та туризму  

Буринської міської ради на 2019 рік 

 

№ 

з/п 

Посада працівника 

управління освіти, 

молоді, спорту, культури 

та туризму 

Прізвище,  

ім’я, по батькові 

Дата та години 

прийому 

Місце прийому 

(адреса), 

контактний 

телефон 

1 Начальник управління 

освіти, молоді, спорту, 

культури та туризму 

Домашенко  

Віктор 

Миколайович  

Понеділок-п’ятниця 

15.00-16.00 

м. Буринь, вул. 

Зарічна 76-Б 

тел. 2-46-09 

2 Головний бухгалтер 

централізованої 

бухгалтерії управління 

освіти, молоді, спорту, 

культури та туризму 

Лиховоз  

Юлія 

Олександрівна  

Вівторок  

10.00-12.00 

м. Буринь, вул. 

Зарічна 76-Б 

тел. 2-46-09 

3 Головний спеціаліст 

управління освіти, молоді, 

спорту, культури та 

туризму  

Дехніч  

Таміла 

Василівна  

Середа 

09.00-12.00 

м. Буринь, вул. 

Зарічна 76-Б 

тел. 2-46-09 

4 Головний спеціаліст 

управління освіти, молоді, 

спорту, культури та 

туризму 

Місевріна  

Віталія 

Олександрівна  

Вівторок 

09.00-12.00 

м. Буринь, вул. 

Зарічна 76-Б 

тел. 2-46-09 

5 Завідувач сектора молоді, 

спорту управління освіти, 

молоді, спорту, культури 

та туризму 

Романчук  

Ярослав 

Михайлович  

П’ятниця 

09.00-12.00 

м. Буринь, вул. 

Зарічна 76-Б 

тел. 2-46-09 

6 Спеціаліст 1 категорії 

сектора молоді, спорту 

управління освіти, молоді, 

спорту, культури та 

туризму  

Головко  

Андрій 

Миколайович  

Четвер 

09.00-12.00 

м. Буринь, вул. 

Зарічна 76-Б 

тел. 2-46-09 

mailto:41825775@mail.gov.ua
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7 Начальник відділу 

культури та туризму 

управління освіти, молоді, 

спорту, культури та 

туризму 

Вареник  

Світлана  

Сергіївна  

Понеділок 

09.00-12.00 

м. Буринь, вул. 

Зарічна 76-Б 

тел. 2-46-09 

 

ГРАФІК 

особистого прийому громадян  

методистами методичного кабінету 

 управління освіти, молоді, спорту, культури та туризму  

Буринської міської ради на 2019 рік 

 

№ 

з/п 

Посада працівника 

управління освіти, 

молоді, спорту, культури 

та туризму 

Прізвище,  

ім’я, по батькові 

Дата та години 

прийому 

Місце прийому 

(адреса), 

контактний 

телефон 

1 Завідувач методичного 

кабінету 

Конопленко 

Людмила 

Григорівна  

Понеділок 

15.00-16.30 

м. Буринь, вул. 

Зарічна 76-Б 

тел. 2-46-09 

2 Методист  Черненко  

Алла  

Григорівна 

Вівторок  

15.00-16.30 

м. Буринь, вул. 

Зарічна 76-Б 

тел. 2-46-09 

3 Методист Матвєєва  

Олена 

Олександрівна 

Середа 

15.00-16.30 

м. Буринь, вул. 

Зарічна 76-Б 

тел. 2-46-09 

4 Методист Бондаренко  

Ірина  

Сергіївна  

Четвер 

15.00-16.30 

м. Буринь, вул. 

Зарічна 76-Б 

тел. 2-46-09 

5 Методист  Бабич  

Людмила 

Олександрівна  

П’ятниця 

14.00-15.30 

м. Буринь, вул. 

Зарічна 76-Б 

тел. 2-46-09 

 

Розподіл кураторства 

працівників управління освіти, молоді, спорту, культури та туризму 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

працівника 

Закріплені заклади освіти 

1 Дехніч Таміла Василівна 1. Буринська спеціалізована школа I-III 

ступенів № 1 ім. В.М. Кравченка 

2. Суховерхівська загальноосвітня 

школа I-II ступенів 

2 Місевріна Віталія Олександрівна  1. Жуківська загальноосвітня школа I-II 

ступенів 

2. Червонослобідська загальноосвітня 

школа I-III ступенів ім. Г.Я. Базими 

3 Конопленко Людмила Григорівна  1. Буринська спеціалізована школа I-III 

ступенів № 2 ім. Ю.М. Лавошника 

2. Філія «Степанівський навчально-

виховний комплекс: загальноосвітня 

школа I-II ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Буринської  

спеціалізованої школи I-III ступенів 

№ 1 ім. В.М. Кравченка 
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4 Бабич Людмила Олександрівна  1. Буринський заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) № 1 «Ромашка» 

2. Буринський заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) № 2 «Джерельце» 

3. Буринський заклад дошкільної освіти 

№ 3 «Сонечко» 

4. Вознесенський заклад дошкільної 

освіти «Пролісок» 

5. Жуківський заклад дошкільної освіти 

«Світанок» 

6. Суховерхівський заклад дошкільної 

освіти «Дзвіночок» 

7. Успенський заклад дошкільної освіти 

«Сонечко» 

8. Червонослобідський заклад 

дошкільної освіти «Малятко» 

9. Філія «Олександрівський навчально-

виховний комплекс: загальноосвітня 

школа I ступеня – дошкільний 

навчальний заклад ім. О.О. 

Коробенкова» Буринської  

спеціалізованої школи I-III ступенів 

№ 1 ім. В.М. Кравченка 

5 Бондаренко Ірина Сергіївна  1. Успенська загальноосвітня школа I-III 

ступенів ім. Г.П. Головенського 

6 Матвєєва Олена Олександрівна  1. Будинок дитячої та юнацької 

творчості 

2. Буринська дитячо-юнацька спортивна 

школа 

7 Черненко Алла Григорівна  1. Буринська загальноосвітня школа I-III 

ступенів № 3 

2. Воскресенський навчально-виховний 

комплекс: загальноосвітня школа I-III 

ступенів – дошкільний навчальний 

заклад  

 

Закріплення навчальних предметів  

за спеціалістами та методистами  

управління освіти, молоді, спорту, культури та туризму  

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

працівника 

Закріплені предмети 

1 Дехніч Таміла Василівна Біологія, географія, хімія, екологія, 

економіка, основи здоров’я  

2 Місевріна Віталія Олександрівна Іноземна мова, фізична культура, Захист 

Вітчизни 

3 Конопленко Людмила Григорівна Суспільствознавчі дисципліни (історія, 

правознавство, етика, громадянська освіта, 

філософія)  

4 Бабич Людмила Олександрівна 

 

Дошкільна та початкова освіта 

5 Бондаренко Ірина Сергіївна Математика, фізика, інформатика, трудове 

навчання, астрономія, психологія 
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6 Матвєєва Олена Олександрівна Українська мова та література, зарубіжна 

література, російська мова, виховна робота 

7 Черненко Алла Григорівна Предмети художньо-естетичного напрямку: 

музичне мистецтво, образотворче мистецтво, 

мистецтво, художня культура; робота 

шкільних бібліотек 

 

 Циклограма діяльності управління освіти, молоді, спорту, культури та туризму  

 

Захід 

 

Відповідальний Термін виконання 

Апаратна наради Домашенко В.М. Щопонеділка  

Колегія управління освіти, молоді, спорту, 

культури та туризму  

Домашенко В.М. Раз у квартал (третій 

четвер місяця) 

Звіт керівників закладів освіти Домашенко В.М. 

Дехніч Т.В. 

Травень-червень  

Нарада керівників закладів освіти  Домашенко В.М. 

Дехніч Т.В. 

Місевріна В.О.  

1 раз на два місяці 

(друга середа місяця) 

або за потребою  

Наради заступників директорів з навчально-

виховної роботи 

Конопленко Л.Г. 1 раз на два місяці 

Засідання науково-методичної ради  Конопленко Л.Г.  Раз у квартал  

Засідання предметних методичних 

об’єднань  

Конопленко Л.Г. Січень, березень,  

серпень 

Наради вихователів ЗДО Бабич Л.О. Січень, серпень 

Наради, семінари практичних психологів, 

соціальних педагогів 

Бондаренко І.С.  Січень, березень, 

травень,  жовтень 

Засідання атестаційної комісії управління 

освіти, молоді, спорту, культури та туризму 

Черненко А.Г. Жовтень, березень, 

квітень 

Школа молодого вчителя. (Консультування) Конопленко Л.Г.  1-а п’ятниця місяця 

Розробка плану роботи на 2020 рік Місевріна В.О. Грудень  

Інструктивно-методична нарада працівників 

закладів культури та бібліотекарів  

Вареник С.С. Раз у квартал (перша 

середа місяця) 
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РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ДОРАДЧА ДІЯЛЬНІСТЬ  

3.1. Тематика колегій управління освіти, молоді, спорту, культури та туризму 

Буринської міської ради на 2019 рік 

 

№ 
п/п 

Тематика  Термін 

виконання 
 

Відповідальні 
 

1 Про  стан роботи щодо запобігання 

правопорушень та злочинності серед учнівської 

молоді 

 

Березень  Бондаренко І.С.  

Про стан національно-патріотичного виховання 

учнівської молоді в закладах освіти (на виконання 

концепції національно-патріотичного виховання) 

 

Матвєєва О.О.  

Про підготовку до організації оздоровлення та 

відпочинку дітей, підлітків та молоді влітку 2019 

року 

 

Черненко А.Г. 

Романчук Я.М.  

Про стан виконавської дисципліни  

 

Дехніч Т.В.  

 Про хід реалізації завдань обласного соціально-

освітнього проекту «Кожна дитина має право» 

 

Конопленко Л.Г.  

 Про організацію діяльності психологічної служби 

в закладах освіти Буринської міської ради 

Бондаренко І.С.  

 Про стан роботи відділу культури та туризму за 

2018 рік 

Вареник С.С. 

 Про виконання рішення колегії управління освіти, 

молоді, спорту, культури та туризму Буринської 

міської ради від 27 грудня 2018 року «Про 

підсумки оздоровлення та відпочинку дітей у 

2018 році» 

 Черненко А.Г. 

Бабич Л.О. 

Романчук Я.М. 

2 Про фінансово-господарську діяльність освітніх 

установ громади  за 5 місяців 2019 року 

 

Травень  Норець В.В.  

Про стан гурткової роботи  

 

Матвєєва О.О. 

Про хід виконання Програми розвитку фізичної 

культури і спорту на 2018-2020 роки  

Романчук Я.М.  

 Про стан роботи зі зверненнями громадян в 

управлінні освіти, молоді, спорту, культури та 

туризму, закладах освіти за 4 місяці 2019 року 

 Місевріна В.О. 

 Про хід виконання рішення колегії управління 

освіти, молоді, спорту, культури та туризму 

Буринської міської ради від 27 грудня 2018 року 

«Про стан роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності в управлінні освіти, молоді, 

спорту, культури та туризму, у закладах освіти 

Буринської міської ради та стан дитячого 

травматизму в 2018 році» 

 Місевріна В.О.  

 Про виконання рішення колегії управління освіти, 

молоді, спорту, культури та туризму Буринської 

 Дехніч Т.В.  
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міської ради від 27 грудня 2018 року «Про 

підсумки проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2018 році» 

3 Про роботу Інклюзивно-ресурсного центру та 

закладів освіти щодо забезпечення надання 

якісної освіти дітям з особливими потребами 

Вересень Чугай О.М. 

Матвєєва О.О. 

 Про стан виконання Закону України «Про 

охорону дитинства» в частині організації гарячого 

харчування дітей у ЗЗСО 

 

Черненко А.Г.  

 Про організацію роботи закладів дошкільної 

освіти 

 

Бабич Л.О.  

 Про підсумки проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання у 2019 році 

Дехніч Т.В.  

 Про хід виконання рішення колегії управління 

освіти, молоді, спорту, культури та туризму 

Буринської міської ради від 21 березня 2019 року 

«Про  стан роботи щодо запобігання 

правопорушень та злочинності серед учнівської 

молоді» 

 Бондаренко І.С.  

4 Про виконання плану роботи управління освіти, 

молоді, спорту, культури та туризму Буринської 

міської ради за 2019 рік та схвалення проекту 

плану роботи управління освіти, молоді, спорту, 

культури та туризму на 2020 рік 

Грудень Місевріна В.О.  

 Про стан виконання програм в галузі освіти у 

2019 році  

Дехніч Т.В.  

 Про хід виконання Закону України «Про 

звернення громадян» у закладах освіти та 

управлінні освіти, молоді, спорту, культури та 

туризму Буринської міської ради за 2019 рік 

Місевріна В.О.  

 Про виконання рішення колегії управління освіти, 

молоді, спорту, культури та туризму Буринської 

міської ради від 27 грудня 2018 року «Про 

видання збірки художніх творів, рекомендованих 

для позакласного читання у закладах освіти, 

укладеної за творами місцевих авторів» 

Конопленко Л.Г.  

 Про виконання рішення колегії управління освіти, 

молоді, спорту, культури та туризму Буринської 

міської ради від 21 березня 2019 року «Про 

організацію діяльності психологічної служби в 

закладах освіти Буринської міської ради» 

 Бондаренко І.С.  

 

3.2. Наради керівників закладів освіти на 2019 рік 

 

 

№ 

з/п 

 

Тематика засідань 

 

Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

 Січень   

1 Про рух учнів, пропуски уроків, результати 

навчальних досягнень учнів 3-11 класів за 

Дехніч Т.В. 

Бабич Л.О.  
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підсумками І семестру 2018-2019 навчального 

року 

2 

 

Про особливості проведення зовнішнього  

незалежного оцінювання у 2019 році. (Хід 

реєстрації на пробне ЗНО. Порядок реєстрації 

осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє 

оцінювання) 

 

Дехніч Т.В.   

3 Про підсумки моніторингу рівня навчальних 

досягнень з української мови та літератури, 

математики, історії учнів 11 –х класів 

Конопленко Л.Г.   

4 Про стан організації гарячого харчування 

учнів у закладах освіти 

 

Черненко А.Г.  

5 Про хід підготовки до атестації педагогічних 

працівників  

Черненко А.Г.   

6 Про обласний конкурс на кращий Інтернет 

сайт ЗДО 

 

Бабич Л.О.   

7 Про проходження обов’язкових 

профілактичних медичних оглядів здобувачів 

освіти ЗЗСО  

Черненко А.Г.   

 Березень   

1 Про підсумки ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнських  

учнівських олімпіад 

 

Конопленко Л.Г.   

2 Про особливості підготовки та проведення ДПА, 

ЗНО у основній та старшій школі 

Дехніч Т.В.   

3 Про дотримання вимог щодо нагородження 

випускників закладів освіти Золотою та Срібною 

медалями 

 

Дехніч Т.В.   

4 Про проведення місячника педагогічної 

майстерності 

Конопленко Л.Г.   

5 Про підготовку до організації оздоровлення та 

відпочинку дітей і підлітків влітку 2019 року 

відповідно до Державної програми оздоровлення 

та відпочинку дітей і підлітків 

Черненко А.Г. 

Романчук Я.М.  
 

6 Про обласний фестиваль-огляд фахової 

майстерності педагогів ЗДО «Світ дошкілля» 

 

Бабич Л.О.   

7 Про обласну виставку-огляд кращих методичних 

розробок педагогічних працівників ЗДО 

Бабич Л.О.   

 Травень   

1 Про підсумки організації індивідуального 

навчання як про виконання вимог Положення 

про ПМПК в частині надання якісних освітніх 

послуг дітям з особливими освітніми потребами 

 Матвєєва О.О.    

2 Про навчальні плани закладів освіти на 2019-

2020 н.р. 

Дехніч Т.В.  

Конопленко Л.Г.  
 

3 Про підсумки атестації педпрацівників у 2019 

році 
Черненко А.Г.  
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4 Про проведення урочистостей з нагоди вручення 

документів про освіту випускникам 2019 року 

Дехніч Т.В.  

5 Про наповнення та своєчасне оновлення 

матеріалів веб-сайтів закладів освіти 

Бондаренко І.С.   

6 Про електронну реєстрацію в ЗЗСО 

 

Бондаренко І.С.   

7 Про стан волонтерської діяльності в закладах 

освіти  

Матвєєва О.О.   

8 Про технічний стан електрообладнання котелень 

 

Артеменко О.М.   

9 Про  проходження  обов’язкових  

профілактичних  медичних оглядів працівниками 

навчальних закладів 

Місевріна В.О.   

10 Про обласний огляд-конкурс на кращу 

організацію оздоровлення дітей влітку у ЗДО 

Бабич Л.О.   

 Червень   

1 Про результати навчання учнів за підсумками 

2018/2019 н.р., підсумки проведення державної 

підсумкової атестації 

Дехніч Т.В.  

Бабич Л.О.  
 

2 Про виконання наказу Міністерства освіти і 

науки України  «Про порядок видачі документів 

про базову і повну загальну середню освіту» 

 

Дехніч Т.В.   

3 Про стан роботи з профілактики злочинності та 

правопорушень  у І і ІІ кварталі 2019 року 

Бондаренко І.С.  

4 Про хід підготовки закладів освіти до роботи в 

новому 2019-2020 навчальному році 

 

Домашенко В.М.   

5 Про рівень травматизму зі здобувачами освіти та 

вихованцями під час освітнього  процесу за I 

півріччя 2019 року 

Місевріна В.О.   

6 Підсумки організації спортивно-масової роботи 

та проведення районної спартакіади школярів 

 

Романчук Я.М. 

Місевріна В.О.  
 

7 Про звітування керівників закладів освіти перед 

педагогічними колективами та громадськістю 

Дехніч Т.В.   

 Вересень   

1 Про організований початок 2019-2020 

навчального року у закладах освіти та 

нормативне забезпечення діяльності закладів  

Домашенко В.М.   

2 Про підготовку закладів освіти до роботи в 

новому 2019-2020 навчальному році та в осінньо-

зимовий період  

Домашенко В.М.   

3 Про організацію освітнього процесу в початковій 

школі закладів загальної середньої освіти у 2019-

2020 навчальному році 

Бабич Л.О.   

4 Про підсумки  проведення ЗНО у 2019 році  

 

Дехніч Т.В.   

5 Організація освітнього процесу  в умовах  

індивідуального навчання   у закладах освіти, 

охоплення позашкільною освітою дітей з 

особливими освітніми потребами в 2019-2020 

Матвєєва О.О.   



46 
 

навчальному році 

6 Про аналіз роботи психологічної служби за   

2018-2019 навчальний рік. Завдання та заходи на 

2019-2020 навчальний рік 

Бондаренко І.С.   

7 Про організацію позашкільної роботи у закладах 

освіти 

Матвєєва О.О.  

8 Про організацію харчування у 2019-2020 н. р. Черненко А.Г.  

9 Про особливості  вивчення навчальних 

дисциплін у 2019-2020 н.р. 

Конопленко Л.Г.   

10 Про організацію роботи з обдарованою 

учнівською молоддю, інноваційної та дослідної 

діяльності закладів освіти 

Конопленко Л.Г. 

Дехніч Т.В.  
 

11 Про обласний конкурс «Найкращий кабінет 

початкових класів» 

Бабич Л.О.   

 Листопад   

1 Про працевлаштування випускників ЗЗСО 

громади 

Місевріна В.О.   

2 Про проведення конкурсу «Учитель року-2020»                                                                                                                             Конопленко Л.Г.  

3 Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 

Конопленко Л.Г.  

4 Про стан роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу 

закладів освіти 

Місевріна В.О.  

5 Про виконання Програми економічного і 

соціального розвитку Буринської міської ради у 

галузі «Освіта» за 2019 рік та плани на 2020 рік 

Домашенко В.М.   

6 Про роботу зі зверненням громадян  Місевріна В.О.  

7 Про стан організації перевезення учнів до місць 

навчання та додому в закладах освіти Буринської 

міської ради  

Місевріна В.О.   

8 Про стан охоплення дітей дошкільного віку 

різними формами дошкільної освіти у 2019-2020 

н.р. 

Бабич Л.О.   

 

3.3. Наради заступників директорів з навчально-виховної роботи на 2019 рік 

 

№ 

з/п 

 

Тематика засідань 

 

Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

Січень  

1 Про рівень навчальних досягнень здобувачів 

освіти закладів загальної середньої освіти 

Буринської міської ради за I семестр 2018-2019 

н.р. 

Конопленко Л.Г.   

2 Методичний супровід та стан роботи з молодими 

вчителями в процесі їхньої соціально-

педагогічної адаптації 

Конопленко Л.Г.   

3 Про атестацію педагогічних працівників  

 

Черненко А.Г.   

4 Про організацію та проведення ЗНО-2019 та 

особливості проведення ДПА у 2018-2019 

навчальному році 

 

Дехніч Т.В. 

Конопленко Л.Г.  

Методисти МК 
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Березень  

1 Про використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у закладах освіти 

Бондаренко І.С.   

2 Про підготовку до проведення державної 

підсумкової атестації у початкових класах 

Бабич Л.О.   

3 Про дотримання вимог Інструкції з ведення 

класних журналів здобувачів освіти 1-4, 5-11 

класів  закладів освіти 

Дехніч Т.В.  

Бабич Л.О. 

Конопленко Л.Г.  

 

4 Про нормативно-правове забезпечення питання 

наступності в роботі дошкільної та початкової 

ланки 

Бабич Л.О.   

5 Про організація профорієнтаційної роботи зі 

здобувачами освіти 9-11 класів, вибір профілю 

навчання 

Місевріна В.О.  

Дехніч Т.В.  

 

6 Про курсову перепідготовку педагогічних 

працівників 

Черненко А.Г.   

Травень  

1 Про проведення заходів з нагоди випуску 

здобувачів освіти 9, 11 класів закладів загальної 

середньої освіти 

Дехніч Т.В.   

Серпень 

1 Про організацію освітнього процесу в закладах 

освіти на 2019-2020 н.р. 

Дехніч Т.В.   

2 Про результати навчальних досягнень здобувачів 

освіти та підсумки проведення ДПА учнів 9-х та 

11-х класів. 

Про підсумки ЗНО-2019 року та основні 

напрямки роботи шкіл з даного питання 

Дехніч Т.В.   

3 Про атестацію педагогічних працівників у 2019-

2020 н.р. 

Черненко А.Г.   

Вересень 

1 Про організацію науково-методичної роботи в 

2019-2020 н.р. в закладах освіти Буринської 

міської ради  

Конопленко Л.Г.   

2 Про нормативно-правове та методичне 

забезпечення освітнього процесу в 2019-2020 

навчальному році та особливості викладання 

предметів 

Конопленко Л.Г.   

3 Про  організацію освітньої роботи в ЗДО у 2019-

2020 н.р. Про нові нормативні акти у сфері 

дошкільної освіти 

Бабич Л.О.   

4 Про організацію дослідно-експериментальної та 

інноваційної діяльності у 2019-2020 н.р. 

Конопленко Л.Г.  

5 Про підготовку та проведення І етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів та конкурсів у 2019-2020 н.р. 

Конопленко Л.Г.   

6 Про забезпечення закладів загальної середньої 

освіти підручниками та навчально-методичною 

літературою 

Черненко А.Г.  

Листопад  

1 Про проведення Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2020» 

Конопленко Л.Г.   
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2 Про проведення  ІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 

Конопленко Л.Г.   

3 Про створення системи педагогічної підтримки 

обдарованої дитини. 

Психологічний супровід роботи з обдарованими 

дітьми 

Бондаренко І.С.   

 

3.4. Наради заступників директорів з навчально-виховної роботи на 2019 рік  

(виховна робота) 

 

№ 

з/п 

 

Тематика засідань 

 

Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

Січень  

1 Про проведення мистецького конкурсу «Чисті 

роси» 

Матвєєва О.О.   

2 Про посилення роботи  зі здобувачами освіти по  

питанню  профілактики шкідливих звичок 

Матвєєва О.О.   

Березень  

1 Про стан охоплення гуртковою роботою дітей 

різних категорій (сиріт, напівсиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей. 

схильних до правопорушень) 

Матвєєва О.О.   

2 Про проведення  міського етапу дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

Матвєєва О.О.  

3 Організація виховної роботи у закладі освіти (з 

досвіду роботи) 

 

ЗЗСО  

4 Про організацію та проведення Тижня знань з 

основ безпеки життєдіяльності 

Місевріна В.О.   

Травень  

1 Про організацію і проведення свят: Дня 

Примирення та Перемоги, Останнього дзвоника 

та Випускного вечора 

Матвєєва О.О.   

2 Про підсумки конкурсів, акцій, фестивалів 

 

Матвєєва О.О.   

Серпень  

1 Особливості організації виховної роботи у 2019-

2020 навчальному році.        

Матвєєва О.О.   

2 Формування лідерських якостей у молоді, умінь 

та навичок згуртування колективу шляхом 

учнівського самоврядування. (З досвіду роботи) 

БСШ № 1   

3 Про організацію та проведення «Дня 

олімпійського руху» 

Місевріна В.О. 

Романчук Я.М.  

 

4 Про організація та проведення місячника «Увага! 

Діти на дорозі!» 

Місевріна В.О.   

Листопад  

1 Про проведення Всеукраїнського тижня права Конопленко 

Л.Г.  

 

2 Про підсумки міського етапу Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») 

Матвєєва О.О.   
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3 Про впровадження Концепції національно-

патріотичного виховання здобувачів освіти  та 

молоді у освітній процес 

БСШ № 2  

4 Про планування заходів  на період  новорічно – 

різдвяних  свят 

Матвєєва О.О.   

5 Про роботу з дітьми пільгових категорій  Черненко А.Г.   

 

3.5. Тематика засідань науково-методичної ради  методичного кабінету 

 

№ 

з/п 

 

Тематика засідань 

 

Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

Січень (I засідання) 

1 Затвердження Положення про виплату стипендій 

обдарованим і талановитим дітям 

Конопленко Л.Г.  

2 Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із базових дисциплін та участь команди 

здобувачів освіти Буринської ОТГ у ІІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 

Конопленко Л.Г.  

3 Про підвищення  компетенції вчителів, що будуть 

працювати  в 1 класі в 2019-2020 н.р умовах 

Нової української школи 

Бабич Л.О.  

4 Про проведення міського дитячого мистецького 

конкурсу «Чисті роси» 

Матвєєва О.О.   

Квітень (II засідання) 

1 Про підсумки атестації педагогічних працівників 

за 2019 рік 

Черненко А.Г.  

2 Про викладання предметів природничого циклу   

в 10 класах за оновленими програмами 

Дехніч Т.В.  

3 Про організацію діяльності мовних таборів Місевріна В.О.  

4 Про досвід патріотичного виховання  школярів у 

Червонослобідській ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Г.Я. 

Базими 

Матвєєва О.О. 

Базима С.Д. 
 

Серпень (III засідання) 

1 Про структуру та організацію методичної роботи 

на 2019-2020 навчальнийрік 

Конопленко Л.Г.  

2 Про організацію навчання дітей з особливими 

освітніми потребами 

Матвєєва О.О.  

3 Про підсумки ЗНО з іноземної мови у 2019 році 

 

Місевріна В.О.  

4 Про забезпечення наступності між ланками 

дошкільної та початкової освіти в умовах 

освітньої реформи 

Бабич Л.О.   

Листопад (IV засідання) 

1 Про підсумки  оздоровчої кампанії  дітей 

пільгової категорії  у 2019 році 

Черненко А.Г.  

2 Про  стан внутрішньошкільної методичної роботи 

в  Буринській загальноосвітній  школі І-ІІІ 

ступенів № 3 

Конопленко Л.Г. 

Білоус С.М.  
 

3 Творчий звіт керівників МО громади (суспільно – 

гуманітарні дисципліни) 

Конопленко Л.Г. 

Матвєєва О.О. 

Місевріна В.О. 
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4 Обговорення проекту плану роботи  методичного 

кабінету на 2020 рік 

Конопленко Л.Г.   

 

3.6. Тематика засіданьметодичних об’єднань на 2019 рік 

 

№ 

з/п 

 

Тематика засідань 

 

Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

Січень 

1 Про підсумки ІІ та участь у ІІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін.  Результати успішності учнів за І 

семестр 2018-2019 н.р. 

Конопленко Л.Г.  

Методисти МК 
 

2 Використання хмарних технологій в освітньому 

процесі 

Конопленко Л.Г.  

Методисти МК 
 

Березень 

1 Про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад  

Конопленко Л.Г.  

Методисти МК 

 

2 Про підготовку здобувачів освіти до ДПА та 

ЗНО-2019 

Конопленко Л.Г.  

Методисти МК 

 

Серпень 

1 Про організацію методичної роботи з 

педагогічними працівниками громади 

Конопленко Л.Г.  

Методисти МК 

 

2 Про  роботу  з  талановитою молоддю 

 

Конопленко Л.Г.  

Методисти МК 

 

 

3.7. Інструктивно-методичні наради  

працівників закладів культури та бібліотекарів на 2019 рік 

 

Лютий  

1 Організаційно-творча та фінансово-

господарська діяльність сільських клубних 

закладів та бібліотек у 2018 році та пріоритетні 

завдання на 2019 рік 

Вареник С.С.   

2 Підсумки проведення атестації клубних 

працівників та бібліотекарів у 2018 році та 

графік атестації на наступні роки 

Вареник С.С.  

3 Ведення документації в закладах культури та 

бібліотеках. Якісний та кількісний склад 

 

Вареник С.С.  

4 Упорядкування особових справ працівників, 

виконання посадових обов’язків, проведення 

ремонтних робіт та заходів до 

загальнодержавних визначних дат у наступному 

кварталі 

Вареник С.С.   

Травень  

1 Організація і проведення календарних свят. 

Методичні рекомендації по проведенню 

місцевих та районних свят клубними 

працівниками та бібліотекарями громади 

Вареник С.С.  

2 Активізація роботи з національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді в клубних закладах та 

бібліотеках Буринської ОТГ  

Вареник С.С. 

Матвєєва О.О.  
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3 Залучення більшої кількості жителів сіл до 

культмасової роботи в клубних закладах та 

бібліотеках  

Вареник С.С.  

4 Дотримання правил протипожежної безпеки 

працівниками закладів культури та 

працівниками бібліотечної системи 

Вареник С.С. 

Норець В.В. 

Місевріна В.О.  

 

Серпень  

1 Стан організації дозвілля населення та надання 

послуг клубними закладами та бібліотеками 

громади у поточний рік  

Вареник С.С.   

2 Підсумки переатестації аматорських колективів 

громади, що носять звання «Народний» 

Вареник С.С.  

3 Організація роботи з Охорони праці та 

цивільного захисту в закладах культури та 

бібліотеках Буринської ОТГ 

Вареник С.С. 

Норець В.В. 

Місевріна В.О.  

 

4 Висвітлення досвіду керівництва аматорським 

колективом в сільському клубі та передового 

досвіду управління сільською бібліотекою  

Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури  

 

Грудень  

1 Документація, планування та звітність сільських 

клубних закладів та бібліотек за минулий 

календарний рік  

Вареник С.С.  

2 Співпраця працівників закладів культури та 

бібліотек з сільськими депутатами, старостами 

та головою Буринської міської ради  

Вареник С.С.  

3 Шляхи популяризації та розвитку клубних 

закладів та бібліотек громади за допомогою 

конкурсів обласного та всеукраїнського рівня 

Вареник С.С.  

4 Підсумки роботи за 2019 рік Вареник С.С.   
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РОЗДІЛ 4. УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

4.1 Аналітично-інформаційна діяльність та статистична звітність 

управління освіти, молоді, спорту, культури та туризму Буринської міської ради  

 

№ 

з/п 

Захід Відповідальний 

Січень 

1 Звіт про результати навчальних досягнень учнів за І семестр 

2018-2019 н. р., рух учнів, відвідування  уроків 

Дехніч Т.В.  

2 Звіт про діяльність дошкільних навчальних закладів за 

формою 85-К 

Бабич Л.О.  

3 Дані про функціонування ЗДО за звітний період Бабич Л.О.  

4 Звіт про  травматизм, форма 7-ТНВ, НВ ( річна) Місевріна В.О.  

5 Про заходи щодо організації та проведення новорічних та 

різдвяних свят  

Матвєєва О.О.  

6 Зведений звіт позашкільних закладів, 1-ПЗ Матвєєва О.О.  

7 Зведена таблиця показників з праці за 2018 рік 1-ПО (26.01) Черненко А.Г.  

8 Прогнозована мережа класів та груп  на 2019-2020 н.р.     Дехніч Т.В.  

9 Замовлення на виготовлення документів про освіту        Дехніч Т.В.  

10 Інформація щодо виховання і розвитку дітей сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування у ДБСТ, прийомних 

сім’ях та сім’ях опікунів (до 20.01) 

Черненко А.Г.  

 

 

11 Статистичні звіти про роботу психологічної служби Бондаренко І.С.  

12 Річний статистичний звіт закладів культури і мистецтв (до 

15.01) 

Вареник С.С.  

Лютий 

1 Списки дітей пільгових категорій, які потребують 

оздоровлення в 2019 році 

Черненко А.Г.  

2 Замовлення підручників  на 2019-2020 навчальний рік для 

2,6,11 класів 

Черненко А.Г.  

3 Інформація про  публікації педагогічних працівників за 2018 

рік 

Конопленко Л.Г.  

4 Звіт участі та успішності  учнів в ІІІ етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 

Конопленко Л.Г.  

Березень 

1 Звіт про проведення тижня протипожежної безпеки Місевріна В.О.  

2 Замовлення на курсову перепідготовку  педагогічних 

працівників на  2020 рік 

Черненко А.Г.  

Квітень 

1 Надання матеріалів для нагородження переможців обласних 

олімпіад 

Дехніч Т.В.  

2 Інформація про претендентів на нагородження золотими та 

срібними медалями 

Дехніч Т.В.  

3 Розклад проведення ДПА. Склад атестаційних комісій на 

ДПА. Склад апеляційних комісій 

Дехніч Т.В.  

4 Звіт про проведення Дня цивільного захисту у закладах освіти Місевріна В.О.  

5 Звіт про підсумки  атестації педагогічних працівників ЗЗСО 

Буринської міської ради  у 2018 році 

Черненко А.Г.  

Травень 

1 Попереднє  комплектування  закладів освіти  педкадрами  у 

2019-2020 н.р. 

Черненко А.Г.  
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2 Звіт про  підсумки місячника педмайстерності Конопленко Л.Г.  

3 Списки та пакети документів на дітей пільгових категорій, які 

будуть оздоровлюватися влітку 2019 р. 

Черненко А.Г. 

Романчук Я.М.  

4 Прогнозовані показники роботи таборів з денним 

перебуванням 

Черненко А.Г. 

5 Статистичний та аналітичний  звіти про роботу психологів та 

соціальних педагогів за 2018-2019 н. р. 

Бондаренко І.С.  

6 Результати роботи гуртків у 2018-2019 н. р. Матвєєва О.О.  

7 Інформація про виконання плану заходів щодо протидії 

торгівлі людьми 

Бондаренко І.С. 

8 Інформація щодо виконання плану заходів щодо розвитку 

психологічної служби управління освіти, молоді, спорту, 

культури та туризму Буринської міської ради  

Бондаренко І.С.  

Червень 

1 Звіт про результати навчальних досягнень учнів за 2018-2019 

н. р., рух учнів, відвідування  уроків  

Дехніч Т.В. 

2 Узагальнена інформація про результати проведення державної 

підсумкової атестації в 4, 9, 11 класах 

Дехніч Т.В. 

3 Звіт про підсумки методичної роботи  за 2018-2019 

навчальний рік 

Конопленко Л.Г.  

4 Аналітичний звіт  про діяльність  психологічної служби за рік Бондаренко І.С. 

5 Звіт про інвентаризацію фондів шкільних бібліотек Черненко А.Г. 

6 Хід підготовки закладів до нового 2019-2020 навчального 

року 

Домашенко В.М.  

Липень 

1 Хід оздоровлення дітей і підлітків Черненко А.Г. 

Романчук Я.М. 

2 Хід підготовки до нового 2019-2020 навчального року  Домашенко В.М.  

Серпень 

1 Акти готовності закладів до нового навчального року Домашенко В.М. 

Дехніч Т.В.  

2 Інформація про стан забезпечення підручниками Черненко А.Г. 

3 Списки учнів, вихованців, вчителів, які потребують підвозу в  

І семестрі 2019-2020 н. р. 

Юрченко М.М. 

Місевріна В.О. 

4 Інформація про комплектацію педагогічними працівниками 

закладів освіти 

Черненко А.Г.  

5 Інформація про підсумки оздоровчої кампанії Черненко А.Г. 

Бабич Л.О. 

Ромачнук Я.М.  

6 Про підсумки проведення  ЗНО-2019 Дехніч Т.В.  

Вересень 

1 Остаточна мережа ЗЗСО на 2019-2020 н.р. Дехніч Т.В.  

2 Інформація про працевлаштування випускників 9, 11 класів Місевріна В.О.  

3 Про організацію методичної роботи у 2019-2020 н.р. Конопленко Л.Г. 

4 Про проведення інноваційної та дослідно-експериментальної 

роботи закладів освіти 

Конопленко Л.Г.  

5 Про кількість дітей ЗЗСО соціально незахищених категорій  Черненко А.Г.  

6 Плани, графіки  роботи  практичних психологів, соціальних 

педагогів 

Бондаренко І.С. 

7 Інформація про кадровий склад психологічної служби Бондаренко І.С.  

8 Про стан організації харчування     Черненко А.Г. 

Бабич Л.О. 
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9 Розклад роботи гуртків Матвєєва О.О.  

10 Про комплектацію  закладів освіти  на 2019-2020 н.р. та 

тарифікацію педагогічних працівників  

Домашенко В.М. 

11 Зведений звіт денних ЗНЗ-1, 76-РВК, 77-РВК (Програма 

«Курс. Школа») (14.09) 

Дехніч Т.В. 

12 Відомості про мови навчання та вивчення мови як предмета у 

загальноосвтніх навчальних закладах системи МОН 

комунальної форми власності на початок 2019-2020 

навчального року (Д-7-8) (25.09) 

Дехніч Т.В.  

13 Зведений звіт вечірніх (змінних) шкіл на початок 2019-2020 

навчального року (ЗНЗ-2) (28.09) 

Дехніч Т.В.  

14 Звіт про проведення тижня «Увага! Діти на дорогах» Місевріна В.О.  

15 Про мережу  і  кількість груп  ЗДО Бабич Л.О.  

16 Списки педпрацівників закладів освіти Черненко А.Г.  

17 Про підсумки рейду «Урок» Дехніч Т.В. 

Місевріна В.О.  

18 Створення бази даних про педагогічні кадри дошкільних, 

закладів загальної середньої освіти 

Черненко А.Г. 

Жовтень 

1 Звіт про заходи в рамках «Тижня безпеки життєдіяльності» Місевріна В.О. 

2 Звіти про видані документи про освіту випускникам 2019 

року 

Дехніч Т.В.  

3 Акти обстеження матеріально-побутових умов сімей дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з 

багатодітних родин  

Черненко А.Г.  

4 Статистичний звіт  РВК-83, про чисельність і склад 

педпрацівників ЗЗСО на 1 жовтня 2019 року (17.10) 

Черненко А.Г.  

5 Списки  дітей з особливими освітніми  потребами Бондаренко І.С.  

6 Зведена таблиця Відомості про заклади спеціальної освіти  

(Д-9) 

Дехніч Т.В. 

Листопад 

1 Відомості про групування денних ЗНЗ за кількістю вчителів, 

класів, учнів та про наповнюваність класів, Д-6 

Дехніч Т.В.  

2 Відомості про матеріальну базу денних загальноосвітніх 

навчальних закладів, Д-4 

Дехніч Т.В.  

3 Звіт про заходи, проведені в рамках «Тижня безпеки 

дорожнього руху» 

Місевріна В.О. 

4 Формування списків випускників для видачі документів про 

освіту 

Дехніч Т.В.  

 

5 Звіт про підсумки проведення І-ІІ етапів Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка 

Матвєєва О.О.  

6 Інформація про стан упровадження профілактичних програм 

МОН України та факультативів соціально-психологічної 

спрямованості 

Бондаренко І.С.  

7 Інформація про мережу ЗЗСО, де упроваджується шкільна 

служба порозуміння  

Бондаренко І.С.  

8 Інформація про впровадження програми «Особиста гідність. 

Безпека життя. Громадянська позиція» 

Бондаренко І.С.  

9 Відомості про профільне навчання i поглиблене вивчення 

предметів на початок 2019-2020 навчального року в денних 

загальноосвітніх навчальних закладах системи МОН України 

комунальної формивласності (Д-5)  

Дехніч Т.В.  
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Грудень 

1 Виконання плану курсової перепідготовки за 2019 рік Черненко А.Г. 

2 Звіт про підсумки проведення І-ІІ етапів Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика 

Матвєєва О.О.  

3 Звіти участі та успішності  учнів в І-ІІ етапах Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 

Конопленко Л.Г. 

4 Звіт про підсумки проведення І-ІІ турів Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року» 

Конопленко Л.Г.  

5 План заходів з організації та проведення у закладах загальної 

середньої освіти зимових шкільних канікул 

Матвєєва О.О.  

6 Звіт з фізичної культури і спорту за 2019 рік № 2-ФК   Романчук Я.М.   

7 Інформація про виконання плану заходів щодо протидії 

торгівлі людьми 

Бондаренко І.С.  

8 Інформація щодо виконання плану заходів щодо розвитку 

психологічної служби управління освіти, молоді, спорту, 

культури та туризму Буринської міської ради  

Бондаренко І.С.  

9 Звіт про продовження навчання для здобуття повної загальної 

середньої освіти випускниками 9-х класів ЗНЗ, 1-ЗСО (05.12) 

Місевріна В.О.  

Щомісячно 

1 Матеріали щодо діяльності у сфері створення умов для 

рівного доступу до якісної освіти, соц. захисту учасників 

освітнього процесу, підтримки талановитої молоді, 

оздоровлення дітей та підлітків, якісної підготовки кадрів, 

тощо 

Конопленко Л.Г. 

2 Інформація про ухилення від навчання  Місевріна В.О.  

3 Інформація про тимчасово переміщених дітей із Луганської, 

Донецької областей 

Черненко А.Г. 

4 Інформація про дітей сиріт із числа переселенців із 

Луганської, Донецької областей 

Черненко А.Г.  

5 Інформація щодо концертно-фестивальної діяльності, 

виставок, спортивних змагань та інших туристично-

привабливих заходів (до 25 числа) 

Вареник С.С. 

6 Звіт про обсяги реалізації платних послуг населенню № 22-

послуги (до 25 числа) 

Вареник С.С. 

7 Моніторинг культурно-дозвіллєвої діяльності, організаційно-

методичного забезпечення, роботи клубних закладів в галузі 

культури  

Вареник С.С. 

Щоквартально 

1 Про стан травматизму (квартальний) Місевріна В.О. 

2 Інформація щодо проявів будь-яких форм насильства щодо 

дітей 

Бондаренко І.С. 

3 Звіт про  злочинність Бондаренко І.С.  

4 Моніторинг культурно-дозвіллєвої діяльності, організаційно-

методичного забезпечення, роботи клубних закладів в галузі 

культури 

Вареник С.С.  

5 Інформація щодо культурно-мистецької діяльності закладів 

освіти у сфері культури (до 25 числа) 

Вареник С.С.  

6 Інформація про реалізацію державної політики у сфері євро-

атлантичної інтеграції  

Вареник С.С.  

Раз на півріччя 

1 Акти рейдів в сім'ї, які опинились в  СЖО Черненко А.Г.  
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4.2. Циклограма ділової документації на 2019 рік 

 

№ Тематика 

 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1 Підготувати наказ про курсову перепідготовку 

педагогічних працівників  та участь в обласних 

методичних заходах 

Конопленко Л.Г.  

Черненко А.Г. 

(щомісяця) 

 

2 Підготувати накази про відрядження 

учнівських команд на ІІІ етап Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з окремих предметів 

(відповідно до графіка) 

Конопленко Л.Г. 

(січень-лютий)  
 

                                               Січень 

1 Підготувати наказ про участь здобувачів освіти 

у Міжнародному математичному конкурсі 

«Кенгуру», Всеукраїнському фізичному 

конкурсі «Левеня» 

Конопленко Л.Г.  

2 Підготувати наказ про участь здобувачів освіти 

громади  у  ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад у 2018-2019 н.р. 

Конопленко Л.Г.   

3 Підготувати наказ про підсумки проведення І-ІІ 

етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад 

 

Конопленко Л.Г.   

4 Підготувати наказ про проведення огляду 

міського дитячого мистецького конкурсу  «Чисті 

роси!» 

Матвєєва О.О.   

5 Підготувати наказ про конкурс «Фестиваль 

педагогічної творчості» 

 

Конопленко Л.Г.   

6 Підготувати наказ про проведення пробного 

зовнішнього незалежного оцінювання 

Дехніч Т.В.   

7 Підготувати наказ про проведення  чемпіонату 

Буринщини з футзалу серед аматорських команд 

Романчук Я.М.   

8 Підготувати наказ про проведення  чемпіонату 

Буринщини з волейболу серед аматорських 

команд 

Романчук Я.М.  

9 Підготувати наказ про проведення  змагань для 

школярів «Спортивні канікули» (волейбол, 

настільний теніс) 

Романчук Я.М. 

Місевріна В.О.  

 

10 Підготувати наказ про проведення  турніру з 

баскетболу на кубок м. Буринь серед вихованців 

ДЮСШ  

Романчук Я.М. 

Місевріна В.О. 

 

11 Підготувати наказ про проведення  змагань з 

волейболу серед юнаків в залік спартакіади 

школярів  

Романчук Я.М. 

Місевріна В.О. 

 

12 Підготувати наказ Про затвердження графіку 

щорічних відпусток працівників управління 

освіти, молоді, спорту, культури та туризму 

Буринської міської ради на 2019 рік 

Черненко А.Г. 

Місевріна В.О.  

 

13 Підготувати наказ про проведення  щорічного  

Всеукраїнського  конкурсу на  кращий веб – 

сайт закладів освіти 

Бондаренко І.С.   
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14 Підготувати наказ про організацію харчування 

дітей у закладах загальної середньої освіти в 

2019 році  

Черненко А.Г.   

15 Підготувати наказ про організацію роботи зі 

зверненнями громадян в управлінні освіти, 

молоді, спорту, культури та туризму Буринської 

міської ради на 2019 рік  

Місевріна В.О.   

16 Підготувати наказ про організацію особистого 

прийому громадян в управлінні освіти, молоді, 

спорту, культури та туризму Буринської міської 

ради у 2019 році  

Місевріна В.О.   

17 Підготувати наказ про організацію проведення 

обов’язкових профілактичних оглядів 

працівників навчальних закладів загальної 

середньої освіти в 2020 р. 

Черненко А.Г.   

                                    Лютий 

1 Підготувати наказ про проведення І етапу  

обласного конкурсу на кращий Інтернет сайт 

Бабич Л.О.    

2 Підготувати наказ про підсумки конкурсу 

«Фестиваль педагогічної  творчості» 

Конопленко Л.Г.   

3 Підготувати наказ про затвердження плану 

заходів з цивільного захисту на 2019 рік 

 

Місевріна В.О.   

4 Підготувати наказ про затвердження графіку 

підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників навчальних закладів громади у 2019 

році 

Черненко А.Г.   

5 Підготувати наказ про проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання – 2019 

Дехніч Т.В.   

6 Підготувати наказ про проведення  першості з 

шахів та шашок  

 

Романчук Я.М.   

7 Підготувати наказ про проведення відкритого 

волейбольного турніру пам’яті героя-земляка 

І.В. Прасолова 

Романчук Я.М.   

8 Підготувати наказ про підсумки проведення 

огляду міського дитячого мистецького конкурсу 

«Чисті роси» 

Матвєєва О.О.   

 Березень   

1 Підготувати наказ про попередження дитячого 

травматизму під час весняних канікул  

Місевріна В.О.   

2 Підготувати лист  про проведення 

Міжнародного природничого   конкурсу 

«Колосок весняний -2019» 

Дехніч Т.В.   

3 Підготувати лист  про проведення щорічної 

Всеукраїнської весняної акції «Благоустрій 

України» 

Матвєєва О.О.   

4 Підготувати наказ про проведення тижня 

протипожежної безпеки 

Місевріна В.О.   

5 Підготувати наказ про проведення ІІ етапу  

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

Матвєєва О.О.   
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6 Підготувати наказ про підготовку та проведення 

«Дня ЦЗ» та об’єктових тренувань у закладах 

освіти 

Місевріна В.О.   

7 Підготувати наказ про організацію місячника 

«Чисте довкілля» в закладах освіти 

 

Матвєєва О.О.   

8  Підготувати наказ про проведення змагань  з 

волейболу серед дівчат в залік шкільної 

спартакіади  

Романчук Я.М.   

9 Підготувати наказ про проведення відкритого 

волейбольного турніру пам’яті героя 

радянського союзу Г.П. Головенського  

Романчук Я.М.   

 Квітень   

1 Підготувати наказ про проведення Тижня 

безпеки життєдіяльності у закладах освіти 

Місевріна В.О.   

2 Підготувати наказ про порядок завершення 

2018-2019 навчального року та проведення 

державної підсумкової атестації учнів у 

закладах загальної середньої освіти  

Дехніч Т.В.   

3 Підготувати наказ про створення апеляційних 

комісій при управлінні освіти, молоді, спорту, 

культури та туризму у 2018-2019 навчальному 

році  

Дехніч Т.В.   

4 Підготувати наказ про підсумки атестації 

педагогічних працівників та наказ про 

нагородження педагогічних працівників 

грамотами 

Черненко А.Г.   

5 Підготовка  замовлення на підвищення 

кваліфікації педпрацівників на 2020 рік 

Черненко А.Г.   

6 Підготувати наказ про проведення І та ІІ етапів 

обласної виставки-конкурсу кращих методичних 

розробок та обласної виставки огляду кращих 

методичних розробок працівників ЗДО 

Бабич Л.О.  

7 Підготувати наказ про результати перевірки 

журналів, об’єктивності оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів освіти 9, 11 класів 

Дехніч Т.В.   

8 Підготувати наказ про проведення щорічної 

акції «Чисте довкілля» 

Матвєєва О.О.   

9 Підготувати наказ про підвезення випускників 

до пунктів тестування з української мови та 

літератури, математики, історії України 

Дехніч Т.В.   

10 Підготувати наказ про організацію і проведення 

навчально-польових зборів з юнаками 11-х 

класів 

Місевріна В.О.   

11 Підготувати наказ про проведення змазань з 

легкоатлетичного чотириборства  

Місевріна В.О.  

12 Підготувати наказ про проведення змазань з 

легкої атлетики 

Місевріна В.О.   

13 Підготувати наказ про проведення закритої 

першості з настільного тенісу 

Романчук Я.М.  

14 Підготувати наказ про проведення турніру з 

футболу серед юніорів «Весна-2019» 

Романчук Я.М.   
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15 Підготувати наказ про проведення турніру з 

футболу серед юнаків, що присвячений Дню 

Пам’яті та Примирення  

Романчук Я.М.  

 Травень   

1 Підготувати наказ про підсумки проведення 

конкурсу «Найкращий кабінет початкових 

класів у 2019 році» 

Бабич Л.О.   

2 Підготувати наказ про перевірку ведення 

класних журналів 4-х класів та виконання 

навчальних програм 

Бабич Л.О.   

3 Підготувати наказ про організацію літнього 

оздоровлення та  відпочинку дітей влітку 2019 

року 

Черненко А.Г.    

4 Підготувати наказ про запобігання дитячого 

травматизму серед здобувачів освіти та 

вихованців під час проведення літніх канікул  

2018/2019 навчального року та оздоровчої 

кампанії 

Місевріна В.О.   

5 Підготувати наказ про підсумки фізкультурно-

оздоровчої та спортивно-масової роботи 

 

Місевріна В.О. 

Романчук Я.М.  

 

6 Підготувати наказ про проведення спартакіади 

серед команд державних службовців та органів 

місцевого самоврядування  

Романчук Я.М.   

7 Підготувати наказ про проведення дитячих 

спортивних ігор «Старти надій» 

Романчук Я.М.   

8 Підготувати наказ про проведення футбольного 

турніру пам’яті О. Короля  

Романчук Я.М.   

9 Підготувати довідку про перевірку стану 

охорони праці, безпеки життєдіяльності у 

закладах освіти  

Місевріна В.О.   

 Червень   

1 Підготувати наказ про підсумки проведення 

державної підсумкової атестації здобувачів 

освіти 4-х класів закладів загальної середньої 

освіти 

Бабич Л.О.   

2 Підготувати наказ про підсумки методичної 

роботи за І півріччя 2019 року 

Конопленко Л.Г.   

3 Підготувати наказ про підсумки перевірки 

ведення класних журналів 4-х класів та 

виконання навчальних програм 

Бабич Л.О.   

4 Підготувати звіт про роботу психологічної 

служби за 2019-2020 навчальний рік 

Бондаренко І.С.   

5 Підготувати аналітичні матеріали за 

результатами навчальних досягнень здобувачів 

освіти 5-11 класів 

Дехніч Т.В.   

6 Підготувати інформацію щодо підвезення 

випускників на ЗНО 

 

Дехніч Т.В.   

7 Підготовка наказу про проведення змагань 

«Веселі старти» серед школярів 3-4- класів до 

Міжнародного Дня захисту дітей  

Романчук Я.М.   
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8 Підготувати наказ про проведення відкритого 

турніру з міні-футболу серед вихованців 

ДЮСШ 

Романчук Я.М.  

9 Підготувати наказ про проведення чемпіонату 

Буринщини з паркового волейболу 

Романчук Я.М.  

10 Підготувати наказ про проведення змагань з 

легкої атлетики серед вихованців ДЮСШ до 

Міжнародного Олімпійського дня 

Романчук Я.М.   

11 Підготувати наказ про проведення 

легкоатлетичного кросу присвячений 

Міжнародному Олімпійському дню 

Романчук Я.М.  

12 Підготувати наказ про організацію та 

проведення велопробігу до Дня Конституції 

України  

Романчук Я.М.   

 Липень   

1 Про перевірку готовності закладів дошкільної, 

загальної середньої позашкільної освіти до 

роботи в новому 2019-2020 навчальному році  

Дехніч Т.В.   

 Серпень   

1 Про продовження дії класів з інклюзивним 

навчанням  

Матвєєва О.О.   

2 Про організацію індивідуального навчання  

 

Матвєєва О.О.   

3 Підготувати наказ про організацію обліку дітей 

дошкільного віку від 0 до 6 років  

Бабич Л.О.   

4 Про підготовку та організований початок 2019-

2020 навчального року в закладах дошкільної, 

загальної середньої та професійної освіти  

Дехніч Т.В.   

5 Про проведення тарифікації педагогічних 

працівників  

Дехніч Т.В.   

6 Підготувати листа про підсумки Міжнародного 

природничого конкурсу «Колосок-весняний-

2019» 

Дехніч Т.В.   

7 Підготувати методичні рекомендації щодо 

викладання навчальних дисциплін у 2019-2020 

навчальному році 

Конопленко Л.Г.   

8 Підготувати наказ про структуру методичної 

роботи  на 2019-2020 навчальний рік 

Конопленко Л.Г.  

9 Підготувати наказ про відрядження керівників  

методичних об’єднань на обласні серпневі 

секційні наради 

Конопленко Л.Г.   

10 Підготувати інформацію в доповідь до серпневої 

конференції 

 

Конопленко Л.Г.   

11 Підготувати рекомендації до серпневих засідань 

методичних об’єднань 

Конопленко Л.Г.   

12 Підготувати наказ про відрядження 

педагогічних працівників на обласну серпневу 

конференцію педагогічних працівників 

Конопленко Л.Г.   

13 Підготувати наказ про підсумки конкурсу на 

кращу організацію  роботи у пришкільних 

таборах з денним перебуванням 

Черненко А.Г.   
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14 Підготувати наказ про виділення коштів на 

придбання шкільної та спортивної форми для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

Черненко А.Г.   

15 Про організацію роботи з обдарованою 

учнівською молоддю в закладах освіти  у 2019-

2020 навчальному році 

Конопленко Л.Г.   

16 Підготувати наказ про роботу психологічної 

служби у 2019-2020 н.р. 

Бондаренко І.С.   

17 Підготувати наказ про організацію роботи щодо 

дотримання правил дорожнього руху та 

попередження дорожньо-транспортного 

травматизму 

Місевріна В.О.  

18 Підготувати наказ про організацію роботи з 

пожежної безпеки 

Норець В.В.   

19 Підготувати наказ про організацію роботи з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності в 

закладах освіти Буринської міської ради у 

2019/2020 навчальному році 

Місевріна В.О.   

Вересень   

1 Підготувати наказ про проведення І і ІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад  із базових 

дисциплін у 2019 – 2020 н.р. 

Конопленко Л.Г.   

2 Підготувати протоколи методичної ради з 

питань вивчення передового педагогічного 

досвіду 

Конопленко Л.Г.   

3 Підготувати наказ про профілактику 

травматизму  виробничого і невиробничого 

характеру 

Місевріна В.О.   

4 Укласти договір управління освіти, молоді, 

спорту, культури та туризму Буринської міської 

ради та Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти  про 

підвищення кваліфікації  педагогічних 

працівників у 2020 році 

Черненко А.Г.   

5 Підготувати наказ про проведення І 

(зонального) туру Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року - 2020» 

Конопленко Л.Г.   

6 Створити базу даних про педагогічні кадри 

закладів дошкільної, загальної середньої освіти  

на  2019-2020 навчальний  рік 

Черненко А.Г.   

7 Підготувати наказ про проведення атестації 

педагогічних працівників закладів освіти у 2019-

2020 навчальному році 

Черненко А.Г.   

8 Аналіз обліку дітей дошкільного віку Бабич Л.О.   

9 Підготувати наказ про проведення 

Всеукраїнського рейду «Урок» 

Місевріна В.О.   

10 Підготувати наказ про посилення 

протипожежного захисту в осінньо-зимовий 

період 

Норець В.В.    

11 Підготовка наказу про організацію харчування в 

2019-2020 н.р. 

Черненко А.Г.   
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12 Підготувати наказ про затвердження списків 

здобувачів освіти на підвіз до закладів освіти в І 

семестрі 2019-2020 н.р. 

Місевріна В.О. 

Юрченко М.М. 

 

13 Підготувати наказ про проведення тижня 

«Увага! Діти на дорогах» 

Місевріна В.О.   

14 Підготувати наказ про посилення контролю за 

станом організації роботи щодо безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу 

Місевріна В.О.   

15 Підготувати наказ про проведення 

легкоатлетичного кросу в залік шкільної 

спартакіади школярів  

Місевріна В.О.  

16 Підготувати наказ про проведення турніру з 

міні-футболу серед юнаків в залік шкільної 

спартакіади  

Місевріна В.О. 

Романчук Я.М.  

 

17 Підготувати наказ про проведення турніру з 

міні-футболу серед юнаків на призи клубу 

«Шкіряний м’яч»  

Романчук Я.М.   

18 Підготувати наказ про проведення відкритого 

турніру з настільного тенісу «Золота осінь»  

Романчук Я.М.   

Жовтень   

1 Підготувати наказ про проведення І і ІІ етапів 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської і студентської молоді ім. 

Т.Г.Шевченка 

Конопленко Л.Г. 

Матвєєва О.О.  

 

2 Підготувати наказ про підсумки оздоровчо-

відпочинкової кампанії 2019 року 

 

Черненко А.Г.   

3 Підготувати наказ про нагородження 

педагогічних працівників  з нагоди Дня 

працівників освіти 

Черненко А.Г.   

4 Підготувати наказ про проведення І і ІІ турів  

Міжнародного конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика 

Конопленко Л.Г. 

Матвєєва О.О.  

 

5 Створити базу даних дітей від 0 до 6 років, що 

проживають на  території Буринської об’єднаної 

територіальної громади 

Бабич Л.О.   

6 Підготувати лист про замовлення документів 

про освіту випускникам 2019-2020 навчального  

року 

Дехніч Т.В.   

7 Підготувати наказ про організацію та 

проведення «Тижня безпеки життєдіяльності  

дитини» 

Місевріна В.О.   

8 Підготувати наказ про попередження 

надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру, посилення контролю за 

станом організації роботи щодо пожежної 

безпеки в осінньо-зимовий період 

Норець В.В.   

9 Підготувати наказ про запобігання дитячого 

травматизму під час осінніх канікул 

Місевріна В.О.   

10 Підготувати наказ про проведення спортивно-

патріотичних змагань «Козацький гарт» серед 

команд закладів загальної середньої освіти до 

Дня Захисника України  

Романчук Я.М. 

Місевріна В.О.  
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11 Підготувати наказ про проведення відкритого 

турніру з міні-футболу серед вихованців 

ДЮСШ до Дня захисника України  

Романчук Я.М.  

12 Підготувати наказ про проведення змагань з 

баскетболу серед юнаків в залік спартакіади 

школярів  

Місевріна В.О. 

Романчук Я.М. 

 

13 Підготувати наказ про проведення змагань з 

футболу серед юнаків «Золота осінь» 

Романчук Я.М.   

Листопад   

1 Підготувати наказ про проведення І і ІІ етапів 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 

під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!» 

Конопленко Л.Г.  

Матвєєва О.О.  

 

2 Підготувати наказ про підсумки І і ІІ етапів 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської і студентської молоді ім. 

Т.Г.Шевченка 

Конопленко Л.Г. 

Матвєєва О.О.  

 

3 Підготувати лист  про проведення 

Міжнародного  природничого інтерактивного 

конкурсу «Колосок- осінній-2019» 

Дехніч Т.В.   

4 Підготувати інформацію про вивчення стану 

виконання Інструкції з ведення шкільної ділової 

документації у ЗЗСО 

Місевріна В.О. 

Дехніч Т.В.  

 

5 Підготувати лист про проведення Тижня 

толерантності в закладах освіти 

Матвєєва О.О. 

Бондаренко І.С.  

 

6 Підготувати наказ про проведення змагань з 

футболу серед аматорських команд  

Романчук Я.М.   

Грудень   

1 Підготувати наказ про підсумки І і ІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

навчальних предметів 

Конопленко Л.Г.  

 

 

2 Підготувати наказ про підсумки І (зонального ) 

етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 

– 2020» 

Конопленко Л.Г.   

3 Підготувати наказ про підсумки І і ІІ етапів 

Міжнародного конкурсу з української мови ім. 

П.Яцика 

Конопленко Л.Г.  

Матвєєва О.О.  

 

4 Підготувати наказ про участь у ІІ 

(регіональному) етапі Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2020» 

Конопленко Л.Г.   

5 Підготувати звіти про проведення І і ІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад та заявки 

на участь у ІІІ етапі і направити їх до Сумського 

обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

Конопленко Л.Г.   

6 Проаналізувати  участь та успішність здобувачів 

освіти в І-ІІ етапах Всеукраїнських учнівських 

олімпіад 

Конопленко Л.Г.   

7 Підготувати лист про  заходи, щодо 

забезпечення пожежної безпеки під час 

проведення новорічних свят та зимових канікул 

Норець В.В.  

8 Підготувати наказ про запобігання дитячого 

травматизму під час зимових канікул 

Місевріна В.О.   
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9 Підготувати наказ про проведення моніторингу 

стану організації виховної роботи щодо 

впровадження «Концепції національно-

патріотичного виховання» 

Матвєєва О.О.  

10 Підготувати наказ про підсумки моніторингу 

стану організації виховної роботи щодо 

впровадження «Концепції національно-

патріотичного виховання» 

Матвєєва О.О.   

11 Підготувати наказ про проведення конкурсу 

«Проба пера» 

Матвєєва О.О.  

12 Підготувати наказ про проведення  військово-

спортивних змагань серед команд юнаків 

закладів загальної середньої освіти до Дня 

Збройних Сил України  

Романчук Я.М.   

 

4.3.Графік проведення заходів для педагогічних працівників на 2019 рік 

 

Методичні форми роботи з педагогічними кадрами  

 

Дата 

проведення 

Відповідальний 

Семінар заступників директорів з навчально-виховної 

роботи закладів освіти Буринської ОТГ 

03.01.2019  Конопленко Л.Г.  

Засідання школи творчих педагогів початкових класів  

Буринської ОТГ 

03.01.2019 Бабич Л.О.  

Засідання методичних об’єднань вчителів Буринської 

ОТГ 

03.01.2019 Конопленко Л.Г., 

методисти МК 

Засідання педагогічної майстерні вчителя – початківця 

Буринської ОТГ 

10.01.2019 Бабич Л.О.  

Засідання творчої групи вчителів зарубіжної 

літератури Буринської ОТГ 

17.01.2019 Матвєєва О.О. 

Круглий стіл для працівників психологічної служби, 

вчителів, спеціалістів служби у справах дітей 

«Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації» 

Січень Чугай О.М.  

Семінар «Виявлення дітей та підлітків для надання 

кваліфікованої психолого-педагогічної допомоги» 

Лютий Чугай О.М.  

Семінар керівників ЗЗСО Буринської ОТГ 06.02.2019 Домашенко В.М. 

Семінар шкільних бібліотекарів Буринської ОТГ 07.02.2019 Черненко А.Г.  

Заняття школи педмайстерності вчителів зарубіжної 

літератури  Буринської ОТГ 

07.02.2019 Матвєєва О.О.  

Майстер-клас для вчителів математики Буринської 

ОТГ 

11.02.2019 Бондаренко І.С.  

Засідання школи молодого вчителя початкових класів 

Буринської ОТГ 

13.02.2019 Бабич Л.О.  

Семінар заступників директорів з навчально-виховної 

роботи і педагогів-організаторів закладів освіти 

Буринської ОТГ 

13.02.2019 Матвєєва О.О.  

Семінар вчителів інтегрованого курсу «Мистецтво» 

Буринської ОТГ 

13.02.2019 Черненко А.Г.  

Семінар учителів української мови та літератури 11 кл. 

Буринської ОТГ 

20.02.2019 Матвєєва О.О.  

Майстер-клас для вчителів англійської мови 

Буринської ОТГ 

21.02.2019 Місевріна В.О.  

Семінар  вчителів трудового навчання Буринської ОТГ 26.02.2019 Бондаренко І.С.  
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Семінар вчителів інформатики  Буринської ОТГ 13.03.2019 Бондаренко І.С. 

Семінар вчителів основ здоров'я Буринської ОТГ 14.03.2019 Дехніч Т.В.  

Семінар вчителів фізичної культури Буринської ОТГ 15.03.2019 Місевріна В.О.  

Майстер-клас вчителів трудового навчання Буринської 

ОТГ 

19.03.2019 Бондаренко І.С.  

Семінар вчителів перших класів Буринської ОТГ 20.03.2019 Бабич Л.О.  

Семінар  вчителів української мови та літератури 11 

класів Буринської ОТГ 

21.03.2019 Матвєєва О.О.  

Засідання творчої групи вчителів зарубіжної 

літератури Буринської ОТГ 

22.03.2019 Матвєєва О.О.  

Засідання методичних об'єднань Буринської ОТГ 28.03.2019 Конопленко Л.Г., 

методисти МК 

Семінар заступників з навчально – виховної роботи та 

педагогів-організаторів Буринської ОТГ 

28.03.2019 Матвєєва О.О.  

Тренінг для керівників ЗДО «Інклюзивна освіта в 

ЗДО» 

Квітень Чугай О.М.  

Майстер-клас  вчителів інформатики Буринської ОТГ 10.04.2019 Бондаренко І.С.  

Семінар вчителів географії Буринської ОТГ 11.04.2019 Дехніч Т.В.  

Семінар вчителів англійської мови Буринської ОТГ 11.04.2019 Місевріна В.О.  

Семінар вчителів предмета «Захист Вітчизни» 

Буринської ОТГ 

12.04.2019 Місевріна В.О.  

Семінар вчителів математики Буринської ОТГ 15.04.2019 Бондаренко І.С.  

Семінар керівників ЗЗСО Буринської ОТГ  

 

17.04.2019 Домашенко В.М.  

Методичний порадник з виявлення, вивчення, 

узагальнення та поширення ППД для методистів, 

адміністрацій ЗЗСО Буринської ОТГ та Буринського 

району 

18.04.2019 Конопленко Л.Г.  

Засідання творчої групи вчителів зарубіжної 

літератури Буринської ОТГ 

19.04.2019 Матвєєва О.О.  

Засідання школи молодого вчителя початкових класів 

Буринської ОТГ 

24.04.2019 Бабич Л.О. 

Семінар практичних психологів Буринської ОТГ 25.04.2019 Бондаренко І.С.  

Чугай О.М.  

Семінар заступників з навчально-виховної роботи 

Буринської ОТГ 

07.05.2019 Конопленко Л.Г.  

Семінар шкільних бібліотекарів Буринської ОТГ 15.05.2019 Черненко А.Г.  

Семінар вчителів суспільних дисциплін Буринської 

ОТГ 

17.05.2019 Конопленко Л.Г.  

Заняття школи педмайстерності вчителів зарубіжної 

літератури  Буринської ОТГ 

20.05.2019 Матвєєва О.О.  

Семінар вчителів основ здоров'я Буринської ОТГ 21.05.2019 Дехніч Т.В.  

Засідання групи вчителів, які працюють з дітьми з 

ООП Буринської ОТГ 

22.05.2019 Чугай О.М. 

Матвєєва О.О.  

Заняття творчої групи вчителів української   мови та 

літератури Буринської  ОТГ 

23.05.2019 Матвєєва О.О.  

Засідання школи творчих педагогів початкових класів  

Буринської ОТГ 

28.05.2019 Бабич Л.О.  

Семінар шкільних бібіліотекарів Буринської ОТГ 26.08.2019 Черненко А.Г.  

Семінаручителівпочатковихкласів Буринської ОТГ 27.08.2019 Бабич Л.О.  

Серпнева конференція педагогічних працівників 

Буринської ОТГ 

29.08.2019  Конопленко Л.Г., 

методисти МК 
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Засідання методичних об'єднань учителів Буринської 

ОТГ 

29.08.2019 Конопленко Л.Г., 

методисти МК 

Засідання педагогічної майстерні вчителя-початківця 

Буринської ОТГ 

30.08.2019 Бабич Л.О. 

Навчально-практичнийсемінар практичних психологів 

і соціальних педагогів Буринської ОТГ 

30.08.2019 Чугай О.М. 

Бондаренко І.С.  

Семінар заступників з навчально-виховної роботи  

Буринської ОТГ 

03.09.2019 Конопленко Л.Г.  

Засідання групи вчителів, які працюють з дітьми з 

особливими освітніми потребами Буринської ОТГ 

04.09.2019 Матвєєва О.О. 

Чугай О.М.  

Семінар учителів трудового навчання Буринської ОТГ 11.09.2019 Бондаренко І.С.  

Семінар вчителів 2 класів Буринської ОТГ 12.09.2019 Бабич Л.О.  

Засідання школи творчих вчителів хімії Буринської 

ОТГ 

19.09.2019 Дехніч Т.В.  

Семінар заступників з навчально-виховної роботи та 

педагогів-організаторів  Буринської ОТГ 

24.09.2019 Матвєєва О.О.  

Семінар вчителів фізичної культури Буринської ОТГ 27.09.2019 Місевріна В.О.  

Семінар шкільних бібліотекарів Буринської ОТГ 30.09.2019 Черненко А.Г.  

Лінійка майстер-класів для команд супроводу дітей з 

ООП «Використання корекційних методів роботи з 

дітьми з особливостями психофізичного розвитку та їх 

батьками в освітньому просторі» 

Жовтень Чугай О.М.  

Заняття творчої групи вчителів української мови та 

літератури  Буринської ОТГ 

03.10.2019 Матвєєва О.О.  

Майстер-клас вчителів математики Буринської ОТГ 07.10.2019 Бондаренко І.С.  

Заняття школи педмайстерності вчителів  зарубіжної 

літератури  Буринської ОТГ 

09.10.2019 Матвєєва О.О.  

Засідання клубу творчих педагогів початкових класів 

Буринської ОТГ 

11.10.2019 Бабич Л.О.  

Навчально-практичний семінар практичних психологів 

і соціальних педагогів Буринської ОТГ 

11.10.2019 Чугай О.М.  

Бондаренко І.С.  

Заняття творчої групи вчителів зарубіжної літератури 

Буринської ОТГ 

15.10.2019 Матвєєва О.О.  

Семінар учителів англійської  мови Буринської ОТГ 17.10.2019 Місевріна В.О.  

Семінар керівників ЗЗСО Буринської ОТГ 

 

23.10.2019 Домашенко В.М.  

Методичний порадник для вчителів математики 

Буринської ОТГ  та Буринського району 

30.10.2019 Бондаренко І.С.  

Круглий стіл для працівників психологічної служби, 

вчителів, спеціалістів служби у справах дітей 

«Інклюзивне навчання для дітей з особливими 

освітніми потребами – реалії та нові можливості»  

Листопад Чугай О.М.  

Семінар заступників з навчально-виховної роботи 

Буринської ОТГ 

01.11.2019 Конопленко Л.Г.  

Майстер-клас вчителів трудового навчання Буринської 

ОТГ 

12.11.2019 Бондаренко І.С.  

Семінар вчителів початкових класів Буринської ОТГ 13.11.2019 Бабич Л.О.  

Семінар заступників  з навчально-виховної роботи і 

педагогів-організаторів Буринської ОТГ 

15.11.2019 Матвєєва О.О.  

Семінар учителів основ  здоров'я Буринської ОТГ 15.11.2019 Дехніч Т.В.  

Семінар вчителів предметів художньо-естетичного 

циклу Буринської ОТГ 

20.11.2019 Черненко А.Г.  
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Майстер-клас вчителів англійської мови Буринської 

ОТГ 

21.11.2019 Місевріна В.О.  

Семінар вчителів української мови Буринської ОТГ 25.11.2019 Матвєєва О.О.  

Семінар вчителів суспільних дисциплін  Буринської 

ОТГ 

29.11.2019 Конопленко Л.Г.  

Засідання групи вчителів, які працюють з дітьми з 

особливими освітніми потребами Буринської ОТГ 

02.12.2019 Чугай О.М. 

Матвєєва О.О. 

Семінар учителів фізики Буринської ОТГ 02.12.2019 Бондаренко І.С.  

Заняття школи педмайстерності вчителів зарубіжної 

літератури Буринської ОТГ 

03.12.2019 Матвєєва О.О.  

Семінар учителів української мови 11 кл Буринської 

ОТГ 

05.12.2019 Матвєєва О.О.  

Заняття творчої групи вчителів української мови  та 

літератури Буринської ОТГ 

12.12.2019 Матвєєва О.О.  

Заняття школи молодих учителів початкових класів 

Буринської ОТГ 

13.12.2019 Бабич Л.О.  

Засідання творчої групи вчителів хімії Буринської ОТГ 13.12.2019 Дехніч Т.В. 

Майстер-клас учителів інформатики Буринської ОТГ 18.12.2019 Бондаренко І.С.  

Семінар шкільних бібліотекарів Буринської ОТГ 19.12.2019 Черненко А.Г.  

Семінар вчителів фізичної культури Буринської ОТГ 20.12.2019 Місевріна В.О.  

Семінар заступників з навчально – виховної роботи 

БуринськоїОТГ 

24.12.2019 Матвєєва О.О.  
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РОЗДІЛ 5. 

РОБОТА З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ  

 

№ 

з/п 

Зміст Термін 

виконання 

Відповідальний 

1 Проаналізувати річне планування закладів 

загальної середньої освіти 

Серпень Конопленко Л.Г.  

2 Підготувати проект наказу про організацію 

роботи з обдарованими учнями у 2019-

2020 н.р.  

Серпень Конопленко Л.Г.  

 

3 Консультування з освітньої роботи, з 

виховної роботи вчителів, які працюють з 

обдарованими дітьми  

Протягом року Конопленко Л.Г. 

Матвєєва О.О.  

4 Організація та проведення I-II етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад  

 

Жовтень-

грудень 

Конопленко Л.Г.  

5 Підготувати накази: 

- про проведення I-II етапів 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад; 

- про підсумки проведення II 

етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 

Жовтень-січень Конопленко Л.Г. 

6 Організувати участь школярів у III етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 

Січень-лютий  Конопленко Л.Г. 

7 Підготувати накази: 

- про проведення I та II  етапів 

Міжнародного конкурсу з 

української мови ім. П. Яцика; 

- про підсумки проведення II 

етапу Міжнародного конкурсу з 

української мови ім. П. Яцика 

Жовтень-

листопад 

Конопленко Л.Г. 

Матвєєва О.О.  

8 Організувати участь здобувачів освіти у III 

етапі Міжнародного конкурсу з 

української мови ім. П. Яцика 

Грудень Конопленко Л.Г. 

Матвєєва О.О. 

9 Підготувати накази: 

- про проведення I та II  етапів 

Міжнародного мовно-

літературного конкурсу 

учнівської та студентської 

молоді ім. Т.Г.Шевченка; 

- про підсумки проведення I та II  

етапів Міжнародного мовно-

літературного конкурсу 

учнівської та студентської 

молоді ім. Т.Г. Шевченка 

Жовтень-

листопад  

Конопленко Л.Г. 

Матвєєва О.О.  

10 Організувати участь школярів Буринської 

ОТГ у III етапі Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка 

Грудень Конопленко Л.Г. 

Матвєєва О.О 

11 Організувати участь школярів у 

Всеукраїнських учнівських Інтернет-

олімпіадах з базових дисциплін  

Червень, 

липень-

вересень 

Конопленко Л.Г. 

Бондаренко І.С.  
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12 Організувати участь здобувачів освіти у 

різноманітних конкурсах, турнірах, 

змаганнях, тощо 

Протягом року  Конопленко Л.Г.  

13 Поновити банк даних «Обдаровані й 

талановиті діти» 

 

Вересень-

травень 

Конопленко Л.Г.  

14 Провести інструктивно-методичні наради 

для директорів, заступників директорів з 

НВР з питань вивчення умов проведення 

та науково-методичного супроводу 

проведення I, II  етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних 

предметів  

Жовтень Конопленко Л.Г.  

15 Здійснити моніторинг результативності 

участі здобувачів освіти у II, III етапах 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів, конкурсах, турнірах 

тощо 

Квітень-травень Конопленко Л.Г.  
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РОЗДІЛ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

з/п 

  

Захід 

Відмітка 

про 

виконання 

 Січень 

 

 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

 

Новорічні та різдвяні свята у закладах освіти 
Заходи під час зимових канікул (за окремими планами) 

Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаємося ж, брати 

мої» 
Заходи у  рамках відзначення Дня Соборності  України (22.01) 
Вшанування пам’яті героїв Крут (29.01) 

Міський дитячий мистецький конкурс  «Чисті роси» 

 

 Лютий 

 

 

1 

2 

 

3 

4 

 

Заходи в рамках Дня рідної мови (21.02) 
Заходи в рамках відзначення Дня учасників бойових дій  на території 

інших держав 

Заходи в рамках Дня Героїв «Небесної сотні» 

Огляд-конкурс Дружин юних інспекторів руху  

 

 

 Березень 

 

 

1 

2 

 

3 

4 

 

Заходи в рамках відзначення  Міжнародного жіночого  дня  
Заходи  з нагоди  річниці  від дня  народження Т.Г.Шевченка  

Конкурс поетичної учнівської творчості «Славні нащадки Тараса!» 

Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності  
Тиждень здорового способу життя (18-22.03.2019) 

 

 Квітень 

 

 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

 

8 

9 

 

10 

 

Місячник всеобучу «Щодо дотримання законодавства про загальну 

середню освіту» 

Конкурс писанкарства «Воскресни, писанко!» 

Фестиваль Дружин юних пожежних 

Заходи в рамках Дня Довкілля (15.04). Акція «Чистий двір, чиста 

вулиця, чисте місто» 
Заходи в рамках Дня Землі (22.04) 

Заходи в рамках річниці аварії на ЧАЕС (26.04) 

Конкурс малюнків «Чорнобильська палітра» до 33 річниці аварії на 

Чорнобильській АЕС 
День ЦО у закладах освіти 
І етап  Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») 

Тиждень екологічного виховання (22-26.04) 

 

 

 Травень 

 

 

1 

 

2 

Заходи до Дня Перемоги над нацизмом у Європі (09.05) та Дня пам’яті  

і примирення (08.05) 

ІI етап  Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 
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3 

4 

5 

 

6 

7 

 

8 

9 

 

«Сокіл» («Джура») 

Заходи у рамках святкування Дня Матері 

Навчально-польові збори з юнаками 11-х класів закладів загальної 

середньої освіти  
Творчі звіти гуртків позашкільних закладів (до 15.05) 

Обласний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 
День Європи (19.05) 
Свято Останнього Дзвоника 
 

 Червень 

 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

7 

Свято до Дня захисту дітей (01.06) 

Конкурс малюнку на асфальті «Дружать діти на планеті» в рамках 

Дня захисту дітей  

Фотовиставка учнівських робіт «Шляхами мого дитинства» в рамках 

Дня захисту дітей  

Акція милосердя «Захисти себе і свою родину» (проти 

тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії) 

Огляд конкурс на кращу організацію  роботи у пришкільних 

оздоровчих таборах з денним перебуванням (протягом літа) 

Заходи для вихованців закладів освіти в рамках літнього оздоровлення 

Проведення урочистостей з нагоди вручення документів про освіту 

 

 

 Серпень 

 

 

1 Заходи з нагоди відзначення  державних свят – Дня Прапора України, 

Дня незалежності України  

 

 

 Вересень 

 

 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

 

7 

 

8 

Всеукраїнський профілактичний рейд "Урок" 

Свято «День знань». Перший урок у закладах освіти 

Заходи в рамках Дня визволення Буринщини від німецько-

фашистських загарбників  

Олімпійський тиждень  

Заходи в  рамках відзначення Дня партизанської слави (22.09) 

Організація і проведення місячника шкільних бібліотек до 

Всеукраїнського день бібліотек (30.09) 
Забезпечити організацію та проведення заходів до Дня усиновлення  

«Батьківство в радість»  

Проведення тижня «Увага! Діти на дорогах» 

 

 

 Жовтень 

 

 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

Тиждень доброти і милосердя (01-04.10.2019) в рамках Міжнародного 

дня людей похилого віку (01.10)  

Конкурс на кращу експозицію квітів «Осінні барви України» з нагоди 

Дня працівників освіти  

Заходи в рамках Дня працівників освіти  

Тиждень національно-патріотичного виховання у закладах загальної 

середньої освіти (07-11.10.2019)  

Заходи в рамках Дня захисника України  (14.10) 
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6 

 

Заходи під час осінніх канікул (за окремими планами) 
 

 Листопад 

 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

 

 

День української писемності та мови (09.11) 

Участь у Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра 

Яцика 

Тиждень толерантності в закладах освіти.  Акція «Виховуємо 

толерантність» (11-15.11.2019) 

Міжнародний день толерантності (16.11) 

Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності  

Заходи в рамках Дня Гідності  та Свободи (21.11) 

Заходи у рамках вшанування роковин голодомору 1932-1933р.р. 

Всеукраїнський конкурс – огляд внутрішнього озеленення приміщень 

закладів загальної середньої освіти «Галерея кімнатних рослин» 

 

 

 Грудень 

 

 

1 

 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

Акція присвячена Всесвітньому Дню примирення з ВІЛ-інфікованими 

та хворими на СНІД (01.12) 

Тиждень правових знань (02-06.12.2019) в рамках Дня прав людини 

(10.12) 

Заходи в рамках Всесвітнього дня інвалідів (03.12.2019) 

Заходи в рамках Дня захисника України (06.12)  

Проведення акції «16 днів проти насилля» 

Заходи в рамках Дня Святого Миколая 

Конкурс на кращу новорічну ялинку виготовлену власними руками 

«Збережемо ліс» 

Проведення новорічних і різдвяних свят  
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РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ ТА РОБОТИ З 

МОЛОДДЮ 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний 

1 Чемпіонат Буринщини з футзалу серед 

аматорських команд 

Січень-березень Романчук Я.М.  

2 Чемпіонат Буринщини з волейболу серед 

аматорських команд 

Січень-лютий Романчук Я.М. 

3 Змагання для школярів «Спортивні 

канікули» (волейбол, настільний теніс) 

Січень  Романчук Я.М. 

Місевріна В.О.  

4 Турнір з баскетболу на кубок м. Буринь 

серед вихованців ДЮСШ 

Січень Романчук Я.М. 

5 Змагання з волейболу серед юнаків в залік 

шкільної спартакіади  

Січень Романчук Я.М. 

Місевріна В.О.  

6 Флешмоб з учнівською молоддю «Сила 

єдності» до Дня Соборності України 

Січень  Романчук Я.М.  

7 Засідання круглого столу «Крути – 100-

річчя героїчної боротьби української 

молоді» 

Січень Романчук Я.М.  

8 Першість міста з шахів та шашок 

 

Лютий Романчук Я.М. 

9 Відкритий волейбольний турнір пам’яті 

героя-земляка І.В. Прасолова 

Лютий  Романчук Я.М. 

10 Змагання до свята «Буринська масляна-

2019» (міні-футбол, настільний теніс, 

шахи, шашки)  

Лютий  Романчук Я.М. 

11 Молодіжний конкурс «Ідеальна пара»  до 

Дня закоханих  

Лютий  Романчук Я.М. 

12 Молодіжна акція «Відповідальність 

починається з мене»  

Лютий  Романчук Я.М. 

13 Відкритий турнір з настільного тенісу 

серед школярів 

Лютий  Романчук Я.М. 

14 Проведення змагань зі стрільби «Влучний 

стрілець» в інтерактивному лазерному тирі 

серед допризовної молоді 

Лютий Романчук Я.М.  

Місевріна В.О.  

15 Фестиваль творчості дітей та молоді з 

особливими потребами «Повір у себе» 

Березень  Романчук Я.М. 

Матвєєва О.О. 

Чугай О.М.  

16 Огляд-конкурс команд клубу веселих та 

кмітливих серед учнівської молоді  

Березень  Романчук Я.М. 

Матвєєва О.О.  

17 Змагання з волейболу серед дівчат в залік 

спартакіади школярів 

Березень  Романчук Я.М. 

Місевріна В.О.  

18 Відкритий волейбольний турнір пам’яті 

Героя Радянського Союзу Г.П. 

Головенського  

Березень  Романчук Я.М. 

19 Навчально-практичні заняття з тактичної 

медицини  

Березень Романчук Я.М.  

20 Молодіжна акція «Зробимо наше місто 

чистим» до Міжнародного Дня довкілля  

Квітень  Романчук Я.М. 

21 Акція «Молодь за здоровий спосіб життя» 

в рамках Всесвітнього Дня здоров’я  

Квітень Романчук Я.М. 
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22 Спартакіада серед допризовної молоді Квітень Романчук Я.М. 

Місевріна В.О.  

23 Закрита першість з настільного тенісу Квітень Романчук Я.М. 

24 Турнір з футболу серед юніорів «Весна-

2018» 

Квітень Романчук Я.М. 

25 XXVI спортивні ігри школярів з 

легкоатлетичного чотириборства  

Квітень Романчук Я.М. 

Місевріна В.О. 

26 Турнір з футболу серед юнаків 

присвячений Дню Пам’яті та Примирення  

Квітень  Романчук Я.М. 

27 XXVI спортивні ігри школярів з легкої 

атлетики 

Травень  Романчук Я.М. 

Місевріна В.О. 

28 Спартакіада серед команд державних 

службовців та органів місцевого 

самоврядування   

Травень Романчук Я.М. 

29 Дитячі спортивні ігри «Старти надій» 

 

Травень Романчук Я.М. 

30 Футбольний турнір пам’яті О. Короля  

 

Травень Романчук Я.М. 

31 Триденні навчально-польові збори 

військово-патріотичного спрямування з 

допризовною молоддю (вогнева, фізична, 

тактична підготовка) 

Травень Романчук Я.М. 

Місевріна В.О.  

32 Змагання «Веселі старти» серед здобувачів 

освіти 3-4 класів до Міжнародного Дня 

захисту дітей  

Червень  Романчук Я.М. 

33 Відкритий турнір з міні-футболу серед 

вихованців ДЮСШ 

Червень  Романчук Я.М. 

34 Чемпіонат Буринщини з паркового 

волейболу  

Червень-липень  Романчук Я.М. 

35 Змагання з легкої атлетики серед 

вихованців ДЮСШ до Міжнародного 

Олімпійського дня  

Червень  Романчук Я.М. 

36 Легкоатлетичний крос присвячений 

Міжнародному Олімпійському дню  

 Червень  Романчук Я.М. 

37 Спортивно-туристичний зліт молодіжних 

команд Буринської міської ради 

приурочений Дню молоді та Дню 

Конституції України  

Червень  Романчук Я.М. 

38 Круглий стіл з молоддю «Людина – не 

товар» до Всесвітнього дня протидії 

торгівлі людьми  

Липень Романчук Я.М. 

39 Одноденні пішохідні походи з учнівською 

молоддю 

Липень  Романчук Я.М. 

40 Обласний молодіжний спортивно-

туристичний зліт  

Липень Романчук Я.М. 

41 Спортивно-масові заходи до Дня міста 

(волейбол, міні-футбол, шахи, шашки)  

Серпень Романчук Я.М. 

42 Молодіжний велопробіг «Молодь єднає 

Україну» до Дня Державного прапора та 

Дня Незалежності України 

Серпень  Романчук Я.М. 

43 Турнір з пляжного волейболу серед 

чоловічий та жіночих команд 

Серпень  Романчук Я.М. 
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44 Одноденний пішохідний похід з 

допризовною молоддю присвячений Дню 

Незалежності України  

Серпень  Романчук Я.М. 

45 Спортивні заходи присвячені Дню 

фізкультури та спорту (волейбол, футбол, 

міні-футбол, шахи, шашки) 

Вересень  Романчук Я.М. 

Місевріна В.О. 

46 Легкоатлетичний крос в залік шкільної 

спартакіади школярів  

Вересень Романчук Я.М. 

Місевріна В.О. 

47 Турнір з міні-футболу серед юнаків в залік 

шкільної спартакіади  

Вересень Романчук Я.М. 

Місевріна В.О. 

48 Турнір з міні-футболу серед юнаків на 

призи клубу «Шкіряний м’яч»  

Вересень Романчук Я.М. 

 

49 Відкритий турнір з настільного тенісу 

«Золота осінь» 

Вересень Романчук Я.М. 

 

50 Тренінгові заняття з потенційними 

лідерами молодіжних громадських 

організацій  

Жовтень  Романчук Я.М. 

 

51 Спортивно-патріотичні змагання 

«Козацький гарт» серед команд закладів 

загальної середньої освіти до Дня 

Захисника України  

Жовтень  Романчук Я.М. 

Місевріна В.О.  

52 Відкритий турнір з міні-футболу серед 

вихованців ДЮСШ до Дня Захисника 

України  

Жовтень  Романчук Я.М. 

 

53 Турнір з міні-футболу на кубок міського 

голови серед аматорських команд  

Жовтень  Романчук Я.М. 

 

54 Змагання з баскетболу серед юнаків в залік 

спартакіади школярів  

Жовтень  Романчук Я.М. 

Місевріна В.О. 

55 Турнір на кубок з футболу серед юнаків 

«Золота осінь»  

Жовтень  Романчук Я.М. 

 

56 Спартакіада серед допризовної молоді з 

військово-прикладного багатоборства  

Жовтень Романчук Я.М. 

Місевріна В.О.  

57 Турнір на кубок з футболу серед 

аматорських команд  

Листопад  Романчук Я.М. 

 

58 Змагання з баскетболу на кубок міста 

серед юнаків  

Листопад  Романчук Я.М. 

 

59 Навчальні заняття з вогневої підготовки в 

стрілецькому інтерактивному тирі зі 

здобувачами освіти  

Листопад-грудень Романчук Я.М. 

Місевріна В.О.  

60 Військово-спортивні змагання серед 

команд юнаків закладів загальної 

середньої освіти до Дня Збройних сил  

Грудень Романчук Я.М. 

 

61 Новорічний турнір з волейболу серед 

аматорських команд 

Грудень  Романчук Я.М. 

 

62 Новорічний турнір з футзалу серед 

аматорських команд 

Грудень  Романчук Я.М. 

 

63 Новорічний турнір з волейболу серед 

дівочих команд на кубок міста  

Грудень Романчук Я.М. 

 

64 Відкритий турнір з настільного тенісу на 

призи газети «Рідний край» 

Грудень  Романчук Я.М. 
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РОЗДІЛ 8. ОРГАНІЗАЦІЯ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний 

1 Різдвяний калейдоскоп «Хай смачна кутя 

вам вдасться, хай в сімї панує щастя»  

Січень Лук’янцева А.А. 

Філії 

централізованої 

бібліотечної 

системи 

2 Конкурс колядників «Щоб весела коляда в 

хату радість привела» 

Лук’янцева А.А. 

Філії 

централізованої 

бібліотечної 

системи 

3 Обрядові дійства «Коляда», «Щедрик» Вареник С.С. 

Керівники СБК  

4 «Хай пісня лине українська!» Вареник С.С.  

5 Заходи до Дня Святого Валентина  Лютий  Вареник С.С. 

Керівники СБК 

6 Літературний дебют «Іскри творчості 

запалюють серця»/до 50-річчя від дня 

народження Петра Дорошенка (поета) 

Лук’янцева А.А. 

Філії 

централізованої 

бібліотечної 

системи 

7 Історичний етюд «Культурна спадщина 

Сумщини»/до 80-річчя утворення 

Сумської області  

Лук’янцева А.А. 

Філії 

централізованої 

бібліотечної 

системи 

8 Святкування Масляної  Березень Вареник С.С. 

Керівники СБК 

9 Заходи до 8 березня – Дня жінок  Вареник С.С. 

Керівники СБК 

10 Засідання літературно-мистецького клубу 

для обдарованої молоді «Елегія» 

Лук’янцева А.А. 

Філії 

централізованої 

бібліотечної 

системи 

11 Заходи, присвячені Дню Матері «Мама! 

Найдорожче слово в світі!» 

Лук’янцева А.А. 

Філії 

централізованої 

бібліотечної 

системи 

12 «З піснею на гостини в с.Успенка» Вареник С.С. 

Прядко Є.Ю. 

13 «З піснею на гостини в с. Жуківка»  Квітень  Вареник С.С. 

Прядко Є.Ю.  

Керівники СБК 

14 Великодні заходи  Вареник С.С. 

Керівники СБК 

Лук’янцева А.А. 

Філії 

централізованої 
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бібліотечної 

системи 

Прядко Є.Ю. 

15 «З піснею на гостини в с. Дич та с. 

Червона Слобода» 

Вареник С.С. 

Керівники СБК 

 

16 Цикл масових заходів «Микола Гоголь і 

час»/до 210-річчя від дня народження 

Миколи Гоголя 

Травень  Лук’янцева А.А. 

Філії 

централізованої 

бібліотечної 

системи 

17 День Пам’яті та Примирення   Вареник С.С. 

Керівники СБК 

Прядко Є.Ю. 

Лук’янцева А.А. 

Філії 

централізованої 

бібліотечної 

системи  

18 День Перемоги  Вареник С.С. 

Керівники СБК 

Прядко Є.Ю. 

Лук’янцева А.А. 

Філії 

централізованої 

бібліотечної 

системи 

19 День вишиванки  Вареник С.С. 

Керівники СБК 

Прядко Є.Ю. 

Лук’янцева А.А. 

Філії 

централізованої 

бібліотечної 

системи 

20 Фестиваль дитячої творчості 

«Слобожанська зірочка» з нагоди Дня 

захисту дітей  

Червень Вареник С.С. 

Романчук Я.М.  

21 День молоді Вареник С.С. 

Романчук Я.М. 

22 Цикл масових заходів «Сім’я – ключ до 

щастя» 

Лук’янцева А.А. 

Філії 

централізованої 

бібліотечної 

системи 

23 «З піснею на гостини до с. Вознесенка» Вареник С.С. 

Керівники СБК 

24 Заходи до Дня Конституції України Вареник С.С. 

Керівники СБК 

Прядко Є.Ю. 

Лук’янцева А.А. 

Філії 

централізованої 
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бібліотечної 

системи 

25 День села Воскресенка Липень Вареник С.С.  

26 Свято «Івана Купала» Вареник С.С. 

Керівники СБК 

27 Цикл масових заходів «Закохана у рідний 

край»/до 170-річчя від дня народження 

Олени Пчілки 

Лук’янцева А.А. 

Філії 

централізованої 

бібліотечної 

системи 

28 Дні села Успенка, Дич, Червона Слобода, 

Суховерхівка, Жуківка, Дмитрівка, 

Олександрівка, Степанівка 

Серпень Вареник С.С. 

Керівники СБК 

29 Відзначення Дня міста Буринь Вареник С.С.  

30 Заходи до Дня Незалежності України Вареник С.С. 

Керівники СБК 

31 Фестиваль родинної творчості «З любов’ю 

вічною до тебе, рідний краю!» 

Вареник С.С. 

Керівники СБК 

32 Свята осені (вечори відпочинку) Вересень Вареник С.С. 

Керівники СБК 

33 «З піснею на гостини в с. Суховерхівка» Вареник С.С. 

Керівники СБК 

34 «З піснею на гостини в с. Олександрівка» Вареник С.С. 

Керівники СБК 

35 Заходи до Дня захисника України 

«Нащадки козацької слави» 

Жовтень Вареник С.С. 

Керівники СБК 

Прядко Є.Ю. 

Лук’янцева А.А. 

Філії 

централізованої 

бібліотечної 

системи 

36 Свята осені (вечори відпочинку) Вареник С.С. 

Керівники СБК 

37 День працівників культури Вареник С.С. 

Матвєєва О.О. 

38 Урочисте зібрання з нагоди 

Всеукраїнського Дня працівників культури 

та аматорів народного мистецтва «Віночок 

українських пісень» 

Листопад  Вареник С.С. 

Керівники СБК 

39 Заходи на вшанування памяті жерт 

голодоморів в Україні «Голодомор – чорна 

сповідь моєї Вітчизни» 

Вареник С.С. 

Керівники СБК 

Прядко Є.Ю. 

Лук’янцева А.А. 

Філії 

централізованої 

бібліотечної 

системи 

40 Культурно-мистецьке свято «Слава 

Збройним силам України» 

Грудень Вареник С.С. 

Керівники СБК 

Прядко Є.Ю. 

Лук’янцева А.А. 

Філії 
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централізованої 

бібліотечної 

системи 

41 Театралізоване свято для дітей «Святий 

Миколай» 

Вареник С.С. 

Керівники СБК 

Прядко Є.Ю. 

Лук’янцева А.А. 

Філії 

централізованої 

бібліотечної 

системи 

42 Цикл новорічно-різдвяних свят Вареник С.С. 

Керівники СБК 

Прядко Є.Ю. 

Лук’янцева А.А. 

Філії 

централізованої 

бібліотечної 

системи 
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РОЗДІЛ 9. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

№ З М І С Т   Р О Б О Т И Термін виконання Виконавці 

1 В основу роботи з педкадрами взяти 

ст.24, розділ ІV Закону України «Про 

загальну середню освіту» 

Протягом року Черненко А.Г.  

2 Удосконалювати роботу з 

педагогічними кадрами, зосередити 

увагу на створення умов для 

ефективної діяльності педагогів, 

підвищенні їх загальної культури, 

професійної кваліфікації, піднесенні 

престижу педагогічної праці 

Протягом року Черненко А.Г., 

керівники закладів 

освіти 

3 Визначити регіональні потреби в 

учителях. Забезпечити школи 

педкадрами шляхом направлення 

молодих спеціалістів 

Травень, серпень  Черненко А.Г., 

керівники закладів 

освіти 

4 Проводити профорієнтаційну роботу 

з учням щодо здобуття вчительської 

професії 

Протягом року Місевріна В.О., 

керівники закладів 

освіти  

5 Глибоко аналізувати стан 

забезпечення кадрами школи. 

Призначати вчителями 

загальноосвітніх шкіл осіб, які мають 

відповідну освіту 

Серпень Керівники закладів 

освіти 

6 Вживати заходи до правильного 

формування шкіл педкадрами та 

правильного навантаження вчителів 

Вересень Керівники закладів 

освіти 

7 Надавати методичну допомогу 

молодим спеціалістам 

Протягом року Методисти МК, 

спеціалісти 

управління освіти, 

молоді, спорту, 

культури та туризму 

8 Проводити постійну роботу щодо 

удосконалення роботи керівників 

закладів освіти 

Протягом року Методисти МК, 

спеціалісти 

управління освіти, 

молоді, спорту, 

культури та туризму 

9 Вивчати і поширювати досвід роботи 

керівників 

Протягом року Методисти МК, 

спеціалісти 

управління освіти, 

молоді, спорту, 

культури та туризму 

10 Проаналізувати стан курсової пере-

підготовки педагогічних працівників 

за 2019 рік, видати наказ 

До 25.12.2019 Черненко А.Г.  

11 Провести атестацію педагогічних 

кадрів 

Квітень 2019 Черненко А.Г.  

12 Створити атестаційну комісію II 

рівня. Відповідно до плану проводити 

її засідання 

 

До 20.09.2019 

До 10.10.2019 

Черненко А.Г.  

13 Проводити наради керівників 

закладів освіти 

Згідно плану  Домашенко В.М.  
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РОЗДІЛ 10. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

№ 

п/п 

З М І С Т   Р О Б О Т И Термін 

виконання 

Виконавці 

1 Проаналізувати стан виконання 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 08.11.2007 № 980-р «Про 

затвердження плану першочергових 

заходів з профілактики травматизму 

невиробничого характеру» 

Січень 

 (до 05.01.2019) 

Місевріна В.О.  

2 Здійснювати контроль за створенням 

безпечних умов перевезення 

організованих груп дітей 

автомобільним транспортом під час 

освітнього процесу та в канікулярний 

час  

Постійно Юрченко М.М. 

Місевріна В.О.  

3 Підготувати наказ про стан роботи з 

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності у закладах освіти 

(виконання рішення колегії)  

Січень-лютий  Місевріна В.О. 

4 Річний звіт за формою 7-ТВН про 

нещасні  випадки на виробництві 

 

Січень-лютий Місевріна В.О.  

5 Про підсумки роботи у сфері 

цивільного захисту за 2018 рік  та 

основні завдання на 2019 рік (нарада 

керівників) 

Січень-лютий Домашенко В.М. 

 

6 Провести рейди-огляди стану 

організації роботи з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності у закладах 

освіти 

Січень-лютий Домашенко В.М. 

Місевріна В.О. 

Норець В.В.  

7 Забезпечити курсову перепідготовку 

відповідальних осіб у сфері охорони 

праці, цивільного захисту та 

пожежної безпеки 

Протягом року Домашенко В.М. 

Місевріна В.О. 

 

8 Розробити та затвердити План 

першочергових заходів з 

профілактики травматизму 

невиробничого характеру на 2019 рік  

Лютий 

(до 25.02.2019) 

Місевріна В.О. 

Норець В.В. 

 

9 Організувати і провести Тиждень 

знань з основ безпеки 

життєдіяльності в закладах освіти  
 

Березень Місевріна В.О.  

10 Підготувати звіт з охорони праці та 

травматизму за І квартал 

Березень Місевріна В.О.  

11 Організувати роботу закладів 

загальної середньої освіти щодо 

забезпечення безпеки 

життєдіяльності під час весняних 

канікул, окрему увагу звернути на 

дотримання правил електробезпеки у 

побуті   

Березень Місевріна В.О. 

Норець В.В. 

Артеменко О.М.  
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11 Забезпечити проведення Дня 

цивільного захисту та об’єктового 

тренування у закладах освіти  

Квітень Місевріна В.О.  

12 Забезпечити проведення Фестивалю 

Дружин юних пожежних  

Квітень Місевріна В.О. 

Матвєєва О.О.  

13 Проводити роботу щодо підготовки 

опалювальних систем закладів освіти 

до роботи в осінньо-зимовий період  

в 2019-2020 н.р.  

Квітень-вересень 

(з 15.04.2019 до 

25.09.2019) 

Норець В.В. 

Юрченко М.М.  

14 Організувати заходи в рамках Тижня 

охорони праці з нагоди Всесвітнього 

дня охорони праці  

Квітень 

(до 28.04.2019)  

Місевріна В.О., 

керівники закладів 

освіти  

15 Підготувати наказ про дотримання 

вимог  безпеки життєдіяльності дітей 

під час літнього оздоровлення та 

відпочинку 

Травень Місевріна В.О.  

16 Вжити заходів щодо безпечного 

проведення свята останнього 

дзвоника, випускного вечора  

Травень  

(до 25.05.2019) 

Керівники закладів 

освіти 

17 Провести семінар-нараду для 

організаторів літнього відпочинку 

здобувачів освіти з питань організації 

безпечної роботи в таборах 

відпочинку та оздоровлення системи 

освіти  

Травень  

(до 20.05.2019) 

Черненко А.Г. 

Норець В.В.  

Місевріна В.О. 

 

18 Здійснювати перевірку дотримання 

вимог техніки безпеки під час   

перебування дітей у пришкільних 

таборах оздоровлення та відпочинку 

Під час роботи 

таборів відпочинку  

Домашенко В.М. 

Місевріна В.О. 

Черненко А.Г.  

19 Підготувати звіт з охорони праці та 

травматизму за ІІ квартал 

Червень  Місевріна В.О.  

20 Надати рекомендації закладам освіти 

щодо організації роботи з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності у 

2019-2020 н.р.  

Серпень Домашенко В.М. 

Місевріна В.О.  

21 Здійснити контроль за підготовкою 

закладів освіти до нового 

навчального року, забезпечення 

вимог з охорони праці  

Серпень  

(до 10.08.2019) 

Спеціалісти 

управління освіти, 

молоді, спорту, 

культури та туризму  

22 Організувати і провести Тиждень 

«Увага! Діти на дорогах». Звіт про 

проведені заходи  

Вересень Місевріна В.О. 

Матвєєва О.О. 

23 Підготувати наказ про посилення 

контролю за станом організації 

роботи щодо безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу 

Вересень Місевріна В.О.  

24 Підготувати звіт з охорони праці та 

травматизму за ІІІ квартал 

 

Вересень Місевріна В.О.  

25 Провести організаційні заходи щодо 

підготовки опалювальних систем 

закладів освіти до роботи в 

осіннього-зимовий період  

Вересень Керівники закладів 

освіти 
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26 Провести рейди-огляди стану 

організації роботи з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності у закладах 

освіти 

Жовтень Домашенко В.М. 

Місевріна В.О. 

Норець В.В.  

27 Організувати і провести Тиждень 

знань з основ безпеки 

життєдіяльності в закладах освіти  

Листопад  Місевріна В.О.  

28 Підготувати наказ про організацію 

безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу під час зимових 

канікул 

Грудень Місевріна В.О. 

29 Підготувати звіт з охорони праці та 

травматизму за ІV квартал 

Грудень  Місевріна В.О.  
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РОЗДІЛ 11. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Місяць 

проведення 

Захід Відповідальний 

Січень Відпрацювання та затвердження кошторисів доходів та 

видатків закладів відділу освіти на 2019 р. 

Хижняк Н.М.  

 

Складання тимчасового кошторису доходів та видатків 

на I квартал 2019 р. 

Хижняк Н.М.   

Складання та здача річної звітності Лиховоз Ю.О. 

Травень  

 

Контроль за виплатою зарплати та відпускних коштів Лиховоз Ю.О. 

Липень  Формування бюджетного запиту на 2020 рік Хижняк Н.М.  

Вересень  Тарифікація педагогічних працівників на 2019-2020 

н.р.  

Хижняк Н.М. 

Обрахування мережі класів та контингенту учнів  

закладів освіти  для обчислення бюджету на 2020 р. 

Хижняк Н.М. 

Жовтень  Проведення річної інвентаризації матеріальних 

цінностей  

Лиховоз Ю.О.  

Листопад  Підготовка показників до проекту бюджету на 2020 р. Хижняк Н.М.  

Грудень Складання річної звітності Лиховоз Ю.О. 

Щомісячно 

 

Проведення аналізу заборгованості і стану розрахунку 

за спожиті енергоносії  закладів освіти  

Хижняк Н.М.  

Звіт про залишки та використання енергетичних 

матеріалів та продуктів перероблення нафти (ф. 4-

МТП) 

Хижняк Н.М. 

Звіт про заборгованість за  бюджетними коштами (ф. 

7м) 

Лиховоз Ю.О.  

Звіт з праці (ф. 1-ПВ термінова місячна) Хижняк Н.М.  

Аналіз споживання енергоносіїв 

 

Хижняк Н.М.  

Звіт про суми нарахованої з/плати застрахованих осіб 

та суми нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

Лиховоз Ю.О.  

Інформація про нарахування та стан виплати заробітної 

плати 

Хижняк Н.М. 

Інформація про нарахування та стан виплати 

відпускних 

Хижняк Н.М. 

Нарахування зарплати, допомоги з тимчасової 

непрацездатності та інших виплат, проведення 

відрахувань обов'язкових податків та зборів і за 

особистими заявами працівників 

Лиховоз Ю.О.  

Аналіз виконання кошторисних призначень в розрізі 

КЕКВ, КПКВК 

Хижняк Н.М.  

Щокварталь

но 

 

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого 

(сплаченого) на користь платників податку, і сум 

утриманого з них податку (ф. 1 ДФ) 

Лиховоз Ю.О.  

Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, 

пов’язані з загальнообов’язковим соціальним 

страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності ф4 

Лиховоз Ю.О. 

Податковий розрахунок збору за забруднення 

навколишнього середовища 

Лиховоз Ю.О. 
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Інформація про окремі показники виконання бюджету 

за видатками (додаток  № 6) 

Лиховоз Ю.О. 

Інформація про кількість фактично зайнятих посад в 

установах (додаток № 2) 

Лиховоз Ю.О. 

Дані щодо окремих показників щодо штатів закладів 

освіти (додаток № 6-1) 

Лиховоз Ю.О. 

Звіт «Збір за спеціальне водокористування» Лиховоз Ю.О. 

Звіт про надходження і використання коштів, 

отриманих за іншими джерелами власних надходжень 

бюджетних установ (Ф. 4-2м) 

Лиховоз Ю.О. 

Звіт про надходження і використання коштів, 

отриманих як плата за послуги, що надходять 

бюджетним установам (Ф. 4-1) 

Лиховоз Ю.О. 

Звіт про надходження коштів від позабюджетної 

діяльності відділу освіти 

Лиховоз Ю.О. 

Звіт про оренду державного або комунального майна 

відділу освіти 

Лиховоз Ю.О. 

Звіт про надходження і використання  інших 

надходжень спеціального фонду (Ф. 4-3м) 

Лиховоз Ю.О. 

Підготовка та проведення звітності з питань 

бухгалтерського обліку 

Лиховоз Ю.О. 

Звіт про надходження та використання коштів 

загального фонду (Ф. №2м) 

Лиховоз Ю.О. 

«Баланс» (форма № 1) Лиховоз Ю.О. 

«Звіт про фінансові результати» (форма № 2 дс) Лиховоз Ю.О. 

Звіт про надходження і використання коштів, 

отриманих як плата за послуги, що надходять 

бюджетним установам (Ф. 4-1) 

Лиховоз Ю.О. 

Звіт про надходження і використання коштів, 

отриманих за іншими джерелами власних надходжень 

бюджетних установ (Ф. 4-2м) 

Лиховоз Ю.О. 

Звіт про заборгованість за  бюджетними коштами 

(ф.7м) 

Лиховоз Ю.О. 

«Довідка про дебіторську заборгованість за 

операціями, які не відображаються у формі №7м 

Лиховоз Ю.О. 

«Довідка про матеріальні цінності, які передані на 

відповідальне зберігання»    

Лиховоз Ю.О. 

Пояснювальна записка (Додаток 14) Лиховоз Ю.О. 

«Довідка про підтвердження залишків коштів 

загального та спеціального та спеціального фондів 

державного або місцевих бюджетів на реєстраційних 

(спеціальних реєстраційних) рахунках 

Лиховоз Ю.О. 

«Довідка про затвердження залишків коштів на 

рахунках інших клієнтів Державної казначейської 

служби України» 

Лиховоз Ю.О. 

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, 

які перевищують відповідні витрати, затверджені 

законом про Державний бюджет України (рішенням 

про місцевий бюджет)  

Лиховоз Ю.О. 

Надання  податкової звітності  про використання  

коштів  неприбутковими організаціями, про суми пільг  

в оподаткуванні  юридичних  та фізичних осіб  

Лиховоз Ю.О. 
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Ведення обліку надходжень та списання матеріальних 

цінностей 

Лиховоз Ю.О. 

Ведення обліку розрахунків з батьками за перебування 

дітей в ДНЗ та розрахунки щодо надання пільг з 

безкоштовного харчування дітей в школах 

Лиховоз Ю.О. 

Звірка бухгалтерських даних з обліком у матеріально-

відповідальних осіб 

Лиховоз Ю.О. 

Річна 

звітність 

Звіт про залишки та використання енергетичних 

матеріалів і продуктів перероблення нафти ф.4-МТП 

Авдієнко Л.П.  

Звіт про результати використання палива, тепло енергії 

та електроенергії (ф.11-МТП) 

Лиховоз Ю.О. 

Зведена таблиця показників з праці (ф. 1-ПО (освіта) Лиховоз Ю.О. 

Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів (ф. 

10-ПІ річна поштова) 

Лиховоз Ю.О. 

Звіт по чисельності працівників бюджетних установ Хижняк Н.М.  

Капітальні інвестиції  (Ф. №2-інвестиції ) Лиховоз Ю.О. 

Податкова декларація з оплати за землю Лиховоз Ю.О. 

Відомість розподілу чисельності працівників, річного 

фактичного обсягу реалізованої продукції за видами 

економічної діяльності 

Лиховоз Ю.О. 

Форма № 1 «Баланс» (додаток 1) Лиховоз Ю.О. 

«Звіт про фінансові результати» (форма № 2дс) Лиховоз Ю.О. 

«Звіт про надходження та використання коштів 

загального фонду» (форма №2д, №2м) (додаток 4) 

Лиховоз Ю.О. 

Звіт про надходження і використання коштів, 

отриманих як плата за послуги, що надходять 

бюджетним установам (Ф. 4-1) 

Лиховоз Ю.О. 

Звіт про надходження і використання коштів, 

отриманих за іншими джерелами власних надходжень 

бюджетних установ (Ф. 4-2м) 

Лиховоз Ю.О. 

Звіт про надходження і використання  інших 

надходжень спеціального фонду (Ф. 4-3м) 

Лиховоз Ю.О. 

Звіт про заборгованість за  бюджетними коштами (ф. 

7м) 

Лиховоз Ю.О. 

«Довідка про дебіторську заборгованість за 

операціями, які не відображаються у формі №7м 

Лиховоз Ю.О. 

«Довідка про матеріальні цінності, які передані на 

відповідальне зберігання»    

Лиховоз Ю.О. 

Пояснювальна записка (Додаток 14) Лиховоз Ю.О. 

«Довідка про підтвердження залишків коштів 

загального та спеціального та спеціального фондів 

державного або місцевих бюджетів на реєстраційних 

(спеціальних реєстраційних) рахунках 

Лиховоз Ю.О. 

«Довідка про затвердження залишків коштів на 

рахунках інших клієнтів Державної казначейської 

служби України» 

Лиховоз Ю.О. 

«Реєстр про залишки коштів загального та 

спеціального фондів державного (місцевого) бюджету 

на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших 

рахунках, відкритих в органах Державної 

казначейської служби України, та поточних рахунках, 

Лиховоз Ю.О. 
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відкритих в установах банків» 

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, 

які перевищують відповідні витрати, затверджені 

законом про Державний бюджет України (рішенням 

про місцевий бюджет)  

Лиховоз Ю.О. 

Форма № 9д, № 9м «Звіт про результати фінансової 

діяльності» (додаток 2) 

Лиховоз Ю.О. 

Звіт про рух грошових коштів (додаток 3) Лиховоз Ю.О. 

Форма № 5 «Звіт про рух необоротних активів» Лиховоз Ю.О. 

Форма № 6 «Звіт про рух матеріалів і продуктів 

харчування» (додаток 16) 

Лиховоз Ю.О. 

Форма № 15 «Звіт про недостачі та крадіжки грошових 

коштів і матеріальних цінностей» (додаток 17) 

Лиховоз Ю.О. 

Довідка про дебіторську та кредиторську 

заборгованість за операціями, які не відображаються у 

формі № 7д, №7м «Звіт про заборгованість за 

бюджетними коштами» (додаток 18). Довідка про 

дебіторську заборгованість за видатками (додаток 33) 

Лиховоз Ю.О. 

Впродовж 

року  

 

Встановлення контролю за використанням коштів за 

споживання енергоносіїв у відповідності з лімітними 

призначеннями 

Норець В.В.  

Складання та аналіз статистичних звітів Хижняк Н.М.  

Підготовка матеріалів на колегії, наради керівників 

закладів освіти із фінансових питань  

Лиховоз Ю.О. 
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РОЗДІЛ 12. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА  

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

 виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконан

ня 

1 Організувати технічне обстеження 

будівель закладів освіти  

Протягом 

року за умови 

фінансування 

Норець В.В., 

керівники 

закладів освіти 

 

2 Організувати роботу щодо 

виконання заходів Програми 

економічного і соціального 

розвитку Буринської міської ради в 

галузі «Освіта» на 2019 рік 

Протягом 

року за умови 

фінансування 

Домашенко В.М. 

Лиховоз Ю.О.  
 

3 Здійснити контроль за проведенням 

ремонтних робіт у закладах освіти 

за рахунок бюджетних коштів 

 

Протягом 

року 

Керівники 

закладів освіти 
 

4 Провести аналіз споживання 

паливно-енергетичних ресурсів 

Протягом року Норець В.В., 

керівники 

закладів освіти 

 

5 Здійснити контроль за 

проходженням опалювального 

періоду та дотриманням 

температурного режиму у закладах 

Протягом 

опалювального 

періоду 

Домашенко В.М., 

Юрченко М.М., 

керівники 

закладів освіти 

 

6 Надавати інформацію та звіти з 

питань господарської діяльності до 

Департаменту освіти і науки 

Сумської ОДА 

Згідно із 

визначеними 

термінами 

Норець В.В.  

Лиховоз Ю.О.  
 

7 Провести закупівлю товарів та 

послуг відповідно до вимог Закону 

України «Про здійснення 

державних закупівель» 

Згідно із 

затвердженим 

річним планом 

Домашенко В.М.  

Лиховоз Ю.О.  
 

8 Вжити заходів щодо оновлення 

обладнання їдалень закладів з 

урахуванням зауважень і 

пропозицій відділу державного 

нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства у 

Буринському районі  

Протягом року 

у межах 

фінансування 

Керівники 

закладів освіти 
 

9 Організувати роботу щодо 

забезпечення вільного доступу до 

закладів для мало мобільних груп 

населення  

Протягом року 

у межах 

фінансування 

Домашенко В.М., 

керівники 

закладів освіти 

 

10 Здійснити контроль за проведенням 

закладами огляду технічного стану 

будівель, споруд та інженерних 

мереж 

Весна, осінь 

 

Юрченко М.М., 

Артеменко О.М., 

керівники 

закладів освіти 

 

11 Організувати роботу щодо 

підготовки  закладів до роботи в 

осінньо-зимовому періоді 

2019/2020н.р. 

Квітень Керівники 

закладів освіти 
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12 Організувати роботу щодо 

благоустрою територій, закріплених 

за закладами освіти 

Березень Керівники 

закладів освіти 
 

13 Вжити заходів щодо підготовки 

закладів освіти  до роботи в новому 

2019/2020 н. р. 

До 01.08.2019 Домашенко В.М., 

керівники 

закладів освіти 

 

14 Взяти участь у комісії щодо 

перевірки готовності навчальних 

закладів до роботи в новому 

навчальному році 

Серпень 

(за графіком) 

Домашенко В.М., 

спеціалісти 

управління освіти, 

молоді, спорту, 

культури та 

туризму  

 

15 Підготувати шкільний 

автотранспорт до роботи у новому 

2019/2020 навчальному році 

До 25.08.2019 Домашенко В.М., 

Юрченко М.М., 

керівники ЗЗСО 

 

16 Здійснити контроль за підготовкою 

систем водопостачання закладів у 

відповідності до вимог СЕС 

До 25.08.2019 Керівники 

закладів освіти 
 

17 Організувати роботу щодо 

перевезення учнів до місця 

навчання 

До 01.09.2019 ЮрченкоМ.М., 

керівники 

закладів ЗЗСО 

 

18 Організувати роботу щодо 

проведення комплексного іспиту 

електрообладнання та заземлюючих 

пристроїв у закладах  

ІІІ квартал Артеменко О.М., 

керівники 

закладів  

освіти 

 

19 Визначити об’єкти, які 

пропонуються у 2020 році до 

фінансування за рахунок 

коштівміської ради щодо 

проведення реконструкцій, 

капітальних і поточних ремонтів 

Листопад Домашенко В.М., 

керівники 

закладівосвіти 

 

20 Вжити заходів щодо виконання 

Програми «Шкільний автобус» 

Протягом року 

у межах 

фінансування 

Юрченко М.М.   

21 Забезпечити виконання 

нормативно-правових документів з 

питань фінансування галузі 

Постійно Лиховоз Ю.О.  

22 Провести аналіз виконання 

бюджету по кожному закладу, 

своєчасно вносити корективи у його 

виконання за статтями та 

забезпечувати розгляд питань 

корекції бюджету на сесіях 

сільської ради 

Щоквартально Домашенко В.М. 

Лиховоз Ю.О. 
 

23 Здійснити належний контроль за: 

- дотриманням закладами 

встановлених лімітів щодо 

оплати праці та їх роботою з 

економії заробітної плати; 

- використанням   закладами 

бюджетних та позабюджетних 

коштів 

Постійно Домашенко В.М. 

Лиховоз Ю.О.  
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Додаток  

Нормативно-правова база  

діяльності управління освіти, молоді, спорту, культури та туризму 

 Буринської міської ради  

 
Конституція України  

Закон України «Про освіту»  

Закон України «Про дошкільну освіту» 

Закон України «Про загальну середню освіту» 

Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та 

дошкільної  освіти щодо організації навчально-виховного процесу»  

Закон України «Про позашкільну освіту»   

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» 

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту  

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» 

Закон України «Про місцеве самоврядування» 

Закон України «Про державну службу» 

Закон України «Про боротьбу з корупцією» 

Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» 

Закон України «Про звернення громадян» 

Закон України «Про охорону праці» 

Закон  України  «Про   бухгалтерський  облік  та  фінансову  звітність  в Україні» 

Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових 

виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» 

Закон України «Про фізичну культур у спорт» 

Закон України «Про молодь» 

Закон України «Про культуру» 

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» 

Закон України «Про охорону культурної спадщини» 

Закон України «Про охорону археологічної спадщини» 

Закон України «Про захист суспільної моралі» 

Закон України «Про туризм» 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»  

Закон України «Основи законодавства України про культуру»  

Закон України «Про Концепцію державної політики в галузі культури на 2005-2007 роки»  

Закон України «Про внесення змін до  деяких законодавчих актів України щодо 

запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури 

призначення керівників державних та комунальних закладів культури» 

Указ Президента України від 2 грудня 2005 року № 1688 «Про Положення про 

Міністерство культури і туризму України» 

Указ Президента України від 12 січня 2009 року № 6 «Про деякі невідкладні заходи щодо 

підтримки культури і духовності в Україні» 

Указ Президента України від 24 листопада 2005 року № 1647 «Про першочергові заходи 

щодо збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства» (із змінами, 

внесеними згідно з Указом Президента від 28.02.2006 № 160 

Указ Президента України від 19.05.2011 № 588/2011 «Про заходи щодо розв’язання 

актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями» 

Указ Президента України від 28.01.2010 № 75/2010 «Про вшанування учасників боротьби 

за незалежність України у ХХ столітті» 

Указ Президента України від 02.01.2013 № 1 «Про Велику українську енциклопедію» 

Постанова   Кабінету   Міністрів   України   від  14.06.2000 р. № 963 (із змінами, 

внесеними згідно з Постановами КМУ №203 від 22.02.2006 р., № 94 від 31.01.2007 р.)  «Перелік 

посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» 
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Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 р. №270 «Про затвердження 

Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм 

харчування у навчальних та оздоровчих закладах»  

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 р. № 1121 «Про затвердження 

Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №769 «Про внесення змін до 

Положення про позашкільний навчальних заклад» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 777 «Про затвердження 

Положення про освітній округ»  

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778 «Про затвердження 

Положення про загальноосвітніх навчальних заклад» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження 

переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та 

закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 р. № 752 «Про створення Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти» (із змінами і доповненнями, внесеними 

постановами Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. № 538, від 27.08.2014 р. № 391, від 

15.04.2015 № 229) 
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 р. «Про затвердження Порядку 

організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1232 «Про затвердження 

Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на виробництві» 

Постанова Кабінету Міністрів України  від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 153 «Про внесення змін до 

Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення 

випускних документів про освіту» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 р. № 588 «Про внесення змін до 

Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»  
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 року «Про затвердження Порядку 

ведення обліку дітей шкільного віку та учнів»  

Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.09.2011 р. № 1099 «Про затвердження 

Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, 

конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та 

конкурси фахової майстерності» 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 р. № 616 «Про затвердження про 

порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в 

навчальних закладах» 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128 «Про затвердження 

Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого 

типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл, груп продовженого дня і виховних груп 

загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивчені 

окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 р. № 601 «Про затвердження 

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів» 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 р. № 1669 «Про затвердження 

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу в установах і закладах освіти» 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 р. №304 «Про затвердження 

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в 

закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки 
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України» 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 р. № 616 «Про внесення змін до 

Положення про психологічну службу системи освіти України» 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 р. № 518/674 «Про забезпечення 

медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах» 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.11.2009 р. № 1011 «Про внесення змін до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 25.12.2003 № 855 «Про затвердження 

Положення про дитячо-юнацьку військово-спортивну патріотичну гру «Сокіл» («Джура») 

Українського козацтва» 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.12.2009 р. № 1114 «Про затвердження 

Примірного Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних 

закладів» 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 р. № 59 «Про вжиття заходів 

щодо запобігання насильству над дітьми» 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 р. № 521 «Про затвердження 

Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх 

навчальних закладах» 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 р. № 834 «Про затвердження 

Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню» зі змінами, 

внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 р. № 657 

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 р. № 329 «Про 

затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти» 

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011 р. № 398 «Про 

затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального  

закладу» 

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.04.2018 р. № 407 «Про 

затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти I ступеня»  

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.04.2018 р. № 405 «Про 

затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти II ступеня»  

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2012 р. № 1230 

«Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів» 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2015 № 163 «Про затвердження 

Плану заходів щодо виконання Рекомендацій, схвалених Постановою Верховної Ради України 

від 13 січня 2015 року № 96-VIII» 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.04.2018 р. № 414 «Про затвердження 

типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими 

освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної 

середньої освіти» 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306 «Про затвердження 

Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За 

досягнення у навчанні» 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.05.2015 № 518 «Про внесення змін до 

деяких наказів» (назву предмета «Світова література» змінено на «Зарубіжна література») 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 р. № 8 «Про затвердження 

Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» 

Наказ Міністерства освіти і науки  України від 24.03.2016 р. № 320 «Про затвердження 

Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему державної наукової установи 

«Інститут освітньої аналітики» 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.08.2018 р. № 936 «Прo затвердження 

форм звітності з питань діяльності денних закладів загальної середньої освіти тa інструкцій 

щодо їх заповнення» 

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-04-04/5333/nmo-320.pdf
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Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 р. № 826 «Про затвердження 

навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 р. № 948 «Про затвердження 

змін до навчальних програм 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» 

Наказ Міністерства освіти і науки України від15.08.2016 р. № 974 «Про затвердження 

Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України» 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.10.2018 р. № 1062 «Про затвердження 

зведених таблиць з питань загальної середньої освіти» 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.01.17 року № 100 «Про підготовку в 

2017 році до проведення міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 в Україні»  

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.03.2017 року №334 «Про унормування 

діяльності психологічної служби системи освіти»  

Наказ Міністерства освіти і науки України 13.03.2017 року №369 «Про затвердження 

Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах»  

Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.04.2017 року № 612 «Про проведення в 

2017 році пілотного етапу загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової 

освіти»  

Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.04 2017 року № 662 «Про забезпечення 

права дітей на оздоровлення та відпочинок в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, 

підпорядкованих органам управління освітою»  

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 року № 784 «Про затвердження 

Додаткових заходів щодо формування мовних компетентностей учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин на 2017-2021 роки»  

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 року № 804 «Про оновлені 

навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»  

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.08.2018 року № 849 «Про проведення 

Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2018/2019 навчальному році»  

Наказ МОЗ України від 26.06.2017 року № 709 «Про визнання такими, що втратили 

чинність, Державні санітарні правила та норми «Влаштування і обладнання кабінетів 

комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних 

комп'ютерах» ДСанПіН 5.5.6.009-98» 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2017 року №1021 «Про організаційні 

питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних 

закладах І ступеня»  

Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 року № 693 «Про затвердження 

типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти I ступеня для дітей 

з особливими освітніми потребами»  

Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.09.2018 року № 966 «Про проведення у 

2018/2019 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»)»  

Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.09.2018 року № 1036 «Про підготовку до 

проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих 

на основі повної загальної середньої освіти»  

Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.09.2018 року № 931 «Деякі питання 

проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих 

на основі повної загальної середньої освіти»  

Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.09.2017 року № 1287 «Про затвердження 

Календарного плану підготовки та проведення в 2018 році зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 131-р «Про призначення 

стипендії Кабінету Міністрів України видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної 

культури і спорту» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 248 «Про внесення змін до 
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Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 196 «Про внесення змін до 

деяких постанов Кабінету Міністрів України, пов’язаних з проведенням спортивних заходів» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 № 91 «Про заохочення спортсменів і 

тренерів з олімпійських та неолімпійських видів спорту» 

Постанова Кабінету Міністрів України № 993 «Про затвердження Положення про дитячу-

юнацьку спортивну школу» 

Постанова Кабінету Міністрів України № 764 «Про внесення змін до Порядку 

використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для організації 

оздоровлення і відпочинку дітей в дитячих оздоровчих таборах, дитячих центрах "Артек" і 

"Молода гвардія"» 

Постанова Кабінету Міністрів України № 680 «Про заохочення спортсменів і тренерів з 

олімпійських видів спорту» 

Розпорядження Кабінету Міністрів України № 107-р «Про віднесення дитячого центру 

"Молода Гвардія" до сфери управління Мінсім'ямолодьспорту» 

Постанова Кабінету Міністрів України № 280 від 13.04.2005р. «Про затвердження 

Порядку організації виїзду дітей закордон у туристичну подорож, на відпочинок та 

оздоровлення» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 148 «Про затвердження 

Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016—2020 роки та внесення 

змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2001 № 40 «Про затвердження Типового 

положення про молодіжний центр праці» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1333 «Про Премію Кабінету 

Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 «Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами 

громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 № 253-р «Питання 

Всеукраїнського центру патріотичного виховання молоді» 

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 07.12.2018 № 5636 «Про затвердження 

переліку спортивного одягу, спортивного взуття та аксесуарів загального призначення, 

необхідного для участі національних збірних команд України з неолімпійських видів спорту у 

міжнародних змаганнях у 2018 році» 

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 07.12.2018 № 5635 «Про затвердження 

переліку спортивного одягу, спортивного взуття та аксесуарів загального призначення, 

необхідного для участі національних збірних команд України з неолімпійських видів спорту у 

міжнародних змаганнях у 2018 році» 

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 18.07.2017 № 3019 «Про проведення 

Всеукраїнського вишколу, спрямованого на підготовку громадських активістів, які залучаються 

до організації і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" 

("Джура"), "Джура-Прикордонник"» 

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 26.06.2017 № 2706 «Про проведення 

Всеукраїнського фестивалю, спрямованого на ушанування боротьби українського народу за 

незалежність і територіальну цілісність України, "Конотопська битва"» 

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 13.06.2017 № 2520 «Про проведення 

Міжнародного вишколу, спрямованого на ушанування героїв боротьби українського народу за 

незалежність і територіальну цілісність України, "Соборність"»  

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 19.04.2016 № 1492 «Про проведення 

Всеукраїнського семінару, спрямованого на збільшення чисельності молоді, залученої до 

здійснення заходів за участю військово-патріотичних клубів, "Кузня захисників України"» 

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 15.04.2016 № 1460 «Про проведення 

Всеукраїнських змагань, спрямованих на збільшення чисельності молоді, яка пишається своїм 
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українським громадянством, "Весняний рейд"» 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847-р «Про імплементацію 

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» (п.п. 4, 62, 

449, 452, 459) 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 954-р «Про затвердження 

плану заходів щодо популяризації державних символів України, виховання поваги до них у 

суспільстві» 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1073 «Про затвердження 

плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих 

Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання 

Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року» 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2018  № 218-р «Про затвердження 

плану заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо 

тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя» 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.09.2018 № 688-р «Про затвердження 

плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного 

довголіття населення на період до 2022 року»  

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 634-р «Про затвердження 

Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях 

Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України 

про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 

року» 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.03.2018  № 179-р «Про затвердження 

плану заходів щодо зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства та 

підтримки ініціатив громадськості у зазначеній сфері» 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 272-р «Про затвердження 

плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 

2018-2021 роки» 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 998-р «Про заходи з 

увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року», п.2 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 № 743-р «Про затвердження 

плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 

2017-2020 роки» 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.08.2017  № 574-р «Про затвердження 

плану заходів із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв 

Небесної Сотні на період до 2020 року» 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 219-р «Про схвалення 

Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для 

забезпечення сталого розвитку України» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 27 «Про затвердження 

Положення про Державний реєстр виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 111 «Про затвердження 

Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1766 «Про затвердження переліку 

музеїв, що перебувають у віданні підприємств, установ та організацій, де зберігаються музейні 

колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини 

Музейного фонду України» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 № 273 «Про затвердження 

Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 

період до 2021 року» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 № 733 «Деякі питання реалізації у 

2018-2020 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» 
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Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1998 року № 1775 «Про 

нормативи забезпечення населення клубними закладами» 

Доручення Кабінету Міністрів України від 20.01.2011 № 1330/2/1-11 до протоколу від 

11.01.2011 № 1-1/30 за результатами засідання Громадської гуманітарної ради під головуванням 

Президента України 22.12.2010 

Доручення Кабінету Міністрів України від 06.05.2014 № 15796/1/1-14 до листа 

Міністерства культури України від 23.04.14 № 582/18/10-14 щодо моніторингу мовно- етнічних 

проблем в регіонах 

Доручення Прем’єр-міністра України від 01.03.2018 № 8077/0/1-18 щодо основних 

заходів, що мають актуальний характер для соціально-економічного розвитку 

Доручення Прем’єр-міністра України від 12.05.2015  № 18274/1/1-15 до листа 

Держкомтелерадіо від 28.04.2015 № 1861/8/4 щодо стану книговидання 

Наказ Міністерства культури України від 24.05.2011  № 356/16-11 «Про усунення 

порушень та дотримання вимог Закону України «Про захист суспільної моралі» 

Наказ Міністерства культури і туризму України від 23 травня 2007 року № 35 «Про 

затвердження примірного Положення про клубний заклад» 

Лист Міністерства культури України від 23.03.2018  № 428/9/15-18 «Про план заходів з 

реалізації Стратегії подолання бідності 

Лист Міністерства культури України від 08.02.2018  № 169/10/15-18 щодо надання 

переліку пам’яток 

Лист Міністерства культури України від 29.09.2017 № 1115/9/15-17 щодо виконання 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 954 

Лист Міністерства культури України від 08.08.2014 № 443/10-2/15-14 щодо виконання п.4 

ст.1 Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо державної підтримки культури і 

мистецтва в Україні» 

Лист Державного агентства України від 22.05.2013 № 934/9/26-13 з питань кіно щодо 

посилення контролю за розповсюдженням  та демонструванням фільмів 

Інші акти законодавства в галузі освіти, молоді, спорту, культури та туризму у тому числі 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


