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РОЗДІЛ 1. 

ПІДСУМКИ РОБОТИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ, СПОРТУ, КУЛЬТУРИ ТА 

ТУРИЗМУ БУРИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА 2020 РІК  

ТА ЗАВДАННЯ НА 2021 РІК 

 

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

міської ради за 2020 рік 

 

МЕРЕЖА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

Мережа дошкільної освіти 

Мережа закладів загальної середньої освіти 

  

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

ПІДВІЗ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ  

 

РОБОТА ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕК 

 

СТАН ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

 

ВИХОВНА РОБОТА 

 

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТИ 

Про роботу комунального багатопрофільного позашкільного закладу освіти 

«Мистецька школа» Буринської міської ради 

Про підсумки роботи мистецького відділу комунального багатопрофільного 

закладу позашкільної освіти «Мистецька школа» Буринської міської ради  

щодо надання освітніх послуг у 2020 році 

Про підсумки роботи відділу творчості комунального багатопрофільного закладу 

позашкільної освіти «Мистецька школа» Буринської міської ради  

щодо надання освітніх послуг у 2020 році 

Про підсумки роботи Спортивного клубу комунального багатопрофільного закладу 

позашкільної освіти «Мистецька школа» Буринської міської ради  

щодо надання освітніх послуг у 2020 році 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ. СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА 

 

НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

 

РОБОТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ 

.                        

ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО- ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 

 

РОБОТА ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ 

 



5 
 

 

Будь-які зміни несуть із собою нові можливості.  

Тому реакцією організації на зміни повинно бути  

не вичікування, а підвищення активності. 

 

          У 2019-2020 навчальному році  управління освіти, молоді, спорту, культури 

та туризму Буринської міської ради, заклади освіти працювали над реалізацєю 

основних завдань державної політики в галузі освіти відповідно до чинного 

законодавства України, Концепції «Нова українська школа». 

Стратегія освіти Буринської ОТГ була спрямована на реалізацію основної 

мети – забезпечення рівних прав громадян на освіту, соціальний захист дітей 

дошкільного та шкільного віку, педагогічних, інших працівників закладів освіти, 

на забезпечення умов функціонування і розвитку дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної освіти, створення сучасного освітнього середовища, підвищення 

якості освітніх послуг, орієнтованих на учня, вихованця, з урахуванням 

демографічної ситуації відповідно до вимог суспільства, міської громади, запитів 

громадян і потреб держави, області, міста.  
Упродовж 2020 року розвиток освіти в Буринській територіальній громаді 

здійснювався відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», 

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

позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування» та інших нормативно-

правових документів, спрямованих на удосконалення якості надання освітніх 

послуг. Управління освіти, молоді, спорту, культури та туризму, усі його 

структурні підрозділи створювали в межах своїх повноважень умови для 

реалізації рівних прав громадян України на здобуття освіти, забезпечували 

соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних працівників 

закладів освіти. В громаді здійснювалися планомірні та виважені кроки на 

реалізацію як державних, так і регіональних програм, спрямованих на роботу з 

обдарованою молоддю, інформатизацію та комп’ютеризацію закладів освіти, 

забезпечення сучасними технічними засобами навчання з природничо-

математичних та технологічних дисциплін, покращення матеріально-технічної 

бази харчоблоків, реконструкція санвузлів тощо. 
Сучасному суспільству потрібна людина творча та ініціативна, здатна 

відповідати за власний добробут і добробут усього суспільства. Саме тому шляхи 

і способи розв’язання освітніх проблем не могли пройти осторонь усіх учасників 

освітнього процесу та були спрямовані на забезпечення умов особистісного 

розвитку та самореалізації кожного учня, вихованця і педагога.  

 

Основні завдання управління освіти, молоді, спорту, культури та 

туризму, закладів освіти Буринської міської ради на 2021 рік 
1. Здійснення державної політики та політики Буринської мської ради в сферах 

освіти, молоді, спорту, культури та туризму. 

2. Створення в межах своїх повноважень рівних та доступних умов для здобуття 

громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти з 

урахуванням особливостей соціально-культурного середовища громади. 
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3. Забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної 

освіти, виявлення та підтримка обдарованих дітей, талановитої молоді. 

4. Забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, 

запитів особистості, потреб держави та міста, рівного доступу до освіти дітей з 

особливими освітніми потребами. 

5. Забезпечення якісного організаційно-методичного супроводу впровадження 

нових Державних стандартів освітньої діяльності, оперативна допомога 

закладам освіти у підвищенні якості освіти, в організації їхньої діяльності. 

6. Забезпечення підвищення якості освіти на основі сучасного науково-

методичного супроводження освітнього процесу, підвищення результативності 

участі учнів у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів. 

7. Створення умов для диференціації навчання, посилення професійної орієнтації 

та до профільної підготовки, забезпечення профільного навчання, 

індивідуальної освітньої траєкторії розвитку учнів відповідно до їх 

особистісних потреб, інтересів і здібностей.  

8. Спрямування роботи на подальшу ефективну підготовку випускників до 

зовнішнього незалежного оцінювання, результатів навчання. 

9. Посилення національно-патріотичного виховання, збагачення духовного 

потенціалу учнівської молоді, відродження кращих надбань українського 

народу, його культурних і національних традицій. 

10.  Продовження роботи по створенню належних умов для навчання та виховання 

дітей, створенню здоров’язберігаючого середовища у закладах освіти  громади. 

11.  Спрямування роботи на якісне оволодіння педагогічними працівниками 

інноваційними методиками і технологіями навчання та виховання. 

Формування готовності педагогів до інноваційної діяльності, реалізації завдань 

освітньої реформи. 

12.  Забезпечення оптимального охоплення навчанням дітей шкільного та 

дошкільного віку. 

13.  Реалізація державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа». 

14.  Організація в межах повноважень оздоровлення, відпочиноку і дозвілля дітей 

та молоді. 

15.  Координація надання населенню послуг у сфері фізичної культури і спорту, 

популяризація здорового способу життя. 

16.  Забезпечення розвитку напрямів фізичної культури та спорту, створення умов 

для занять фізкультурою та спортом максимально широкого кола мешканців 

Буринської територіальної громади. 

17. Розробляє  заходи  щодо  створення  умов  відродження розвитку культури  

українських традицій, всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, художніх 

промислів та ремесел. 

18. Здійснення управління закладами освіти, культури та спорту, що є 

комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні в 

межах повноважень, визначених законами та установчими документами цих 

закладів. 

19. Розгляд у встановленому законодавством порядку звернення громадян. 
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20. Забезпечення виконання рішень щодо збереження та розвитку культури та 

туризму, сприяння відродженню мистецьких осередків. 

21.  Здійснення пошуку, використання і поширення організаційно-творчих 

підходів у роботі підпорядкованих комунальних закладів культури, 

вдосконалення механізму їх діяльності, сприяння впровадженню нової моделі 

організації культурно-дозвільної роботи. 

Основним напрямом у роботі галузі залишається контроль за виконанням 

законодавчих та нормативних документів, розпоряджень голови міської ради, 

наказів Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, Управління молоді та 

спорту Сумської обласної державної адміністрації, Департаменту культури, 

інформаційної політики та туризму Сумської обласної державної адміністрації.  

 

Мережа закладів освіти 

У 2019/2020 навчальному році мережа закладів освіти громади становила 8 

закладів дошкільної освіти, 2 заклади позашкільної освіти (БДЮТ та БДШМ), 8 

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

(Буринська № 1 ім. В.М. Кравченка – опорна школа 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 1 навчально-виховний комплекс ІII ступеня (Воскресенський).  

 

Мережа дошкільної освіти 

Забезпечення якісної і доступної дошкільної освіти, виховання здорової та 

компетентної особистості є пріоритетом у діяльності освітян Буринської 

територіальної громади.  

Відповідно до рішення сесії Буринської міської ради від 26.05.2020 

припинено діяльність шляхом ліквідації Буринського закладу дошкільної освіти 

(дитячий садок) № 3 «Сонечко». Незважаючи на це, мережа закладів дошкільної 

освіти задовольняє потреби громадян у здобутті дошкільної освіти та є 

оптимальною. На території громади для задоволення потреб Буринської 

територіальної громади функціонує 7 закладів дошкільної освіти (2 ясла-садки: 

Буринський №1 «Ромашка» та №2 «Джерельце»), 5 дитячих садків («Жуківський 

«Світанок», Успенський «Сонечко», Суховерхівський «Дзвіночок», 

Червонослобідський «Малятко», Вознесенський «Пролісок») та 1 навчально-

виховний комплекс з дошкільним підрозділом та опорний заклад з дошкільними 

групами. Їх потужність становить 488 місць, що перевищує кількість від потреби. 

У 9 закладах громади дошкільну освіту здобуває 343 дітей, 324 – у ЗДО, 9 – в 

НВК та 10 в опорному закладі. 

Дошкільна освіта в Буринській територіальній громаді є обов'язковою 

первинною складовою частиною безперервної освіти та займає пріоритетне місце.  

Головні завдання, над якими працюють дошкільні заклади освіти – це 

фізичний, психічний і духовний розвиток дитини, виховання любові до України, 

поваги до народних традицій і звичаїв, національних цінностей, розвиток творчих 

здібностей, набуття соціального досвіду, виконання вимог Державного стандарту 

дошкільної освіти – «Базового компонента».  
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Влада міської громади сприяє створенню належних умов для всебічного 

розвитку дітей дошкільного віку.  

Отже, дошкільна освіта міста постійно знаходиться в пошуку нових 

досягнень та пріоритетних перетворень. 

           
Мережа закладів загальної середньої освіти 

Право громадян на отримання базової та повної загальної середньої освіти в 

Буринській територіальній громаді забезпечують 8 закладів загальної середньої 

освіти. Олександрівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа I 

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

спеціалізованої школи I-III ступенів № 1 імені В.М. Кравченка Буринської міської 

ради відповідно до рішення п’ятдесят шостої сесії Буринської міської ради 

сьомого скликання від 10.08.2020 року припинив свою діяльність. 

Освітнім процесом охоплено 1373 здобувачів освіти. З метою створення 

оптимальних умов для здобуття громадянами освітнього рівня відповідно до 

особистих потреб, індивідуальних здібностей, стану здоров’я, на виконання 

Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» для 14 здобувачів 

освіти, які того потребують, організовано інклюзивну форму навчання: у 

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 3 учнів (у 

Буринській ЗОШ I-III ступенів № 3, Жуківській ЗОШ I-II ступенів, Успенській 

ЗОШ I-III ступенів ім. Г.П. Головенського). 

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

ім. Г.П. Головенського, де здобувають освіту 2 учнів.  
Головним завданням системи загальної середньої освіти продовжує 

залишатись забезпечення високої якості освітнього процесу, який проводився у 

відповідності до законодавчих актів та інших регуляторних документів, з 

дотриманням інструктивно-методичних вимог щодо викладання навчальних 

дисциплін, організації позакласної діяльності.  

Протягом 2019/2020 навчального року управлінням освіти, молоді, спорту, 

культури та туризму здійснювався постійний контроль за рівнем надання освітніх 

послуг шляхом проведення олімпіад, конкурсів, ДПА та ЗНО.  

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 134 здобувачі освіти у 2 закладах 

загальної середньої освіти (Буринська СШ № 1 (українська філологія, англійська 

мова, біологія), Буринська СШ № 2 (українська філологія).  

Організовано профільне навчання за 2 профільними напрямами (українська 

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

територіальної громади. Сформовано 11 профільних класів. Загальний контингент 
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у класах з профільним навчанням – 188 здобувачів освіти.  

У 2019 році документи про освіту отримали: атестати про повну загальну 

середню освіту – 85 здобувачів освіти, з них особливого зразка – 8, нагороджено 

золотою медаллю – 6 випускників (Буринська СШ № 1 - 4, Буринська СШ № 2 - 1, 

Буринська ЗОШ № 3 – 1), срібні медалі отримали 2 випускників (Успенської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів; свідоцтво про базову загальну середню 

освіту – 110 учнів, з них свідоцтв з відзнакою – 6.  

Профорієнтаційна робота зі школярами закладів освіти Буринської ТГ 

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 повну загальну 

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

Освітній процес в закладах освіти Буринської міської ради здійснюють 281 

педагогів, 93 % освітян, а це 261 чоловік, мають вищу педагогічну освіту. В 

закладах освіти працюють 79 педагогів, які мають вищу кваліфікаційну категорію, 

91 – спеціалісти першої кваліфікаційної категорії, 33 – другої. 25 педагогам 

присвоєно звання «старший учитель», 7 працівників освіти мають звання 

«вчитель-методист», 6 працівників дошкільної освіти - звання «вихователь-

методист».  

40 вчителів потребують підвезення до місця роботи. З них 17 під’їжджають 

шкільним автобусом, 23 – рейсовим автобусом (проїзд відшкодовується).  

Спрямованість кадрової політики на підвищення соціального статусу 

працівників галузі здійснюється через курсову підготовку, атестацію, заохочення. 

За період 2020 року курсову перепідготовку пройшли 71 педагог, курси за 

вибором – 105.  

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 2020 році чергову атестацію пройшло 66 педагогічних працівників, з них 37 

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.   

 

Підвіз здобувачів освіти 
Управлінням освіти, молоді, спорту, культури та туризму Буринської міської 
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ради організовано підвезення учнів, які проживають на відстані більше 3 км до 

закладів освіти. Підвезення здійснювалося 7-ма шкільними автобусами. Загалом 

по місту перевезенням охоплено 184 учні та вихованці закладів загальної 

середньої та дошкільної освіти. 

Підвезення учнів організовується згідно закріплених за закладами освіти 

територій. На всі автобуси розроблені і затверджені транспортні маршрути та 

розклади руху.  

Маршрути підвезення дітей до закладів освіти і у зворотньому напрямку  

1. с.Магнітівка-с.Гатка-с.Кошари-с.Дяківка-с.Чумакове-м.Буринь-с.Магнівка ( 

2. с.Черепівка-с.Воскресенка-с.Вікторинівка-м.Буринь-с.Черепівка  

3. м.Буринь-с.Олександрівка-м.Буринь  

4. с.Вознесенка-с.Успенка-с.Верхня Сагарівка-с.Успенка  

5. с.Дич-с.Червона Слобода-м.Буринь-с.Чумакове  

6. с.Дмитрівка-с.Суховерхівка-с.Жуківка-с.Веселе-с.Воскресенка-

с.Вікторинівка-с.Суховерхівка-с.Нижня Сагарівка-с.Суховерхівка  

 

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».  

Кількість здобувачів освіти у закладах загальної середньої освіти станом на 

01.12.2020 року – 1373. Охоплено гарячим харчуванням – 1268 школярів (92 %). 

Кількість дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти і забезпечені гарячим 

харчуванням – 343.   

Відповідно до рішення сорок другої сесії сьомого скликання від 21.12.2019 

Буринської міської ради «Про забезпечення харчуванням дітей у закладах освіти 

Буринської міської ради у 2020 році» встановлена вартість харчування однієї 

дитини в день в дошкільній групі при трьох разовому харчуванні в розмірі 26 

гривень, для здобувачів освіти 1-4 класів та дітей пільгових категорій закладів 

загальної середньої освіти вартість харчування однієї дитини в день в розмірі 12 

гривень за рахунок коштів міського бюджету. Учні 5-11 класів харчуються за 

кошти батьків. Протягом 2019/2020 н.р. року безкоштовним харчуванням 

(сніданок для учнів початкових класів; обід для учнів пільгових категорій) було 

охоплено 696 здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти Буринської 

міської ради (з них 174 дітей пільгових категорій), на що витрачено 644,3 тисяч 

гривень коштів міського бюджету та 342,4 тис. гривень позабюджетних коштів. 

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; 
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- 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; 

- діти, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

- учні з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних 

інклюзивних класах.  

Харчування здійснюється шляхом укладання угод з постачальниками. 

Холодильним та технологічним обладнанням, дезінфікуючими та миючими 

засобами заклади освіти забезпечені.  

 

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 35 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей з інвалідністю – 27, дітей, із малозабезпечених 

сімей – 107, дітей з неповних сімей – 207, дітей із багатодітних сімей – 215, дітей, 

із статусом чорнобильця – 23, дітей із числа тимчасово переселених зі східних 

регіонів України – 9, дітей, батьки яких є учасниками військових дій в східних 

регіонах України АТО – 63. Соціально незахищені категорії дітей отримують 

увесь спектр послуг.  

В закладах дошкільної освіти здобуває освіту 47 дітей пільгових категорій, з 

них: 1 дитина позбавлена бітьківського піклування, 3 дітей з малозабезпечених 

сімей, 8 дітей, батьки яких є учасниками АТО/ООС, 1 дитина з інвалідністю, 23 

дітей з багатодітних сімей та 11 дітей з неповних родин.  

Діти пільгових категорій 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 формами: 

- здобувачі освіти – 1-9 класів (17 чол.) – 1800 грн. на суму 30600 грн.; 

- здобувачі освіти – 10-11 класів (3 чол.) – 2200 грн. на суму 6600 грн. 

Протягом 2020 року двом дітям-сиротам, яким виповнилося 18 років, 

здійснена виплата у розмірі 1810 грн. на одну дитину. 

Вісімнадцять дітей із дванадцяти сімей перебувають на обліку, як такі, що 

потрапили у складні життєві обставини. А саме: Буринська СШ №1 (1 дитина з 1 

сім’ї), Буринська СШ №2 (1 дитина з 1 сім’ї), Буринська ЗОШ № 3 (5 дітей з 2 

сімей); Воскресенський НВК (4 дітей з 3 сімей); Успенська ЗОШ (5 дітей з 3 

сімей); Жуківська ЗОШ (2 дитини з 2 сімей) адміністрації закладів загальної 

середньої освіти разом із службою у справах дітей Буринської РДА та 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 
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закладів загальної середньої освіти 2019-2020 н.р проведена відповідна робота 

щодо подальшого навчання: 2 дітей випускники 11 кл. Рудь Д. (Буринська СШ № 

2) – Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка, Рябченко Є. 

(Буринська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3) – Путивльський СНАУ; випускники 9 кл.: 

Іваньо О. (Буринська СШ № 1) – Сумський професійний ліцей, Сергеєв С., 

Павленко Д. та Казакова С. – 10 кл. Воскресенського НВК. 

 

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. 
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За новим Державним стандартом у 2020/2021 навчальному році навчаються 

здобувачі освіти 3, 6 класів. У 2020 році здійснено замовлення підручників для 

цих класів. Станом на 01 листопада  здобувачі освіти 3 класів забезпечені 

підручниками на 122,9 %, 6 класів – на 96,4%. 

Для школярів 7 класу у 2020 році було здійснено дозамовлення підручників, 

яких не вистачає і у серпні 2020 року 169 примірників, надійшли у заклади освіти. 

Для здобувачів освіти 1, 2, 3, 5, 8, 9 та 10, 11 класів підручники були 

надруковані за державні кошти, надійшли у заклади загальної середньої освіти 

вчасно у 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 роках до початку навчального року. 

Школярі 8 класу забезпечені підручниками на 99,5 % від потреби, 9 класу на 

119%, 1 класу – 136 %, 2 класу – 135%, 5 класу – 94 %, 5 класу – 97,3 %, 10 клас – 

152 %, 11 клас – 136 %. 

У закладах загальної середньої освіти 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 2020/2021 навчальному році здобувачі освіти були забезпечені основними 

підручниками на 98 %. 

 

Стан інформатизації 
Протягом року продовжувалась робота щодо створення сучасного освітнього 

середовища, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання 

учнів, вчителів і батьків.  

У закладах загальної середньої освіти громади використовуються 151 ПК, 26 

з них нові (віком до 10 років) та 125 віком більше 10 років. Відсоток забезпечення 

із розрахунку 1 новий (10 і менше років) комп’ютер на 10 учнів становить 19 %. 

Середній по громаді показник кількості учнів на 1 персональний комп’ютер 

(далі-ПК) становить 10 (в минулому році 11). Середня навантаженість на 1 ПК в 

закладах освіти, розташованих в сільській місцевості становить 8, 9, в міських 

ЗЗСО – 10. 

Але крім кількісних показників забезпеченості необхідно враховувати і 

якісні, тобто відповідність техніки, що використовується в учбовому процесі 

навчальним програмам та технічний стан обладнання, що визначається віком 
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комп’ютерів.  

За звітний період спостерігалася позитивна динаміка у структурі 

комп’ютерного парку за терміном використання. Так відсоток сучасних ПК, які 

використовуються учнями в процесі навчальної діяльності зріс із 13 % у 2018 до 

19 % на кінець 2020, відповідно відсоток застарілої техніки значно зменшився. 

Для адміністративно-управлінської діяльності 100 % закладів освіти громади 

забезпечені комп’ютерами, принтерами та іншою офісною технікою.  

Широке застосування мультимедійних технологій значно підвищує 

ефективність активних методів навчання для всіх форм організації навчального 

процесу. Тому важливим аспектом розвитку нової української школи є 

використання у навчально-виховному процесі сучасних мультимедійних 

технологій.  

До мережі Інтернет підключені всі заклади загальної середньої та 2 заклади 

дошкільної освіти, заклад позашкільної освіти. Підключення виконані за 

сучасними швидкісними технологіями. В більшості шкіл створені локальні 

мережі, що забезпечують доступ до Інтернет усім комп’ютерам закладу або 

значній їх частині. 

Інформаціним осередком освітнього простору громади є офіційний сайт 

управління освіти, молоді, спорту, культури та туризму (http://otg-buryn-

osvita.gov.ua/), на якому висвітлюються всі напрямки роботи. Для електронного 

документообігу використовуються сервіси електронної пошти, розташовані на 

українських та міжнародних поштових серверах. 

Вагомою складовою освітнього інформаційного простору єсайти закладів 

загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, які здійснюють 

електронне представництво навчального закладу в мережі Інтернет, сприяють 

відкритості навчально-виховного процесу та привертають увагу громадськості і 

батьків до питань формування та реалізації освітньої політики закладу освіти, 

його проблем та досягнень. Усі заклади освіти систематично оприлюднюють 

інформацію про свою діяльність згідно вимог статті 30 Закону України «Про 

освіту» у відповідних розділах сайтів закладів. Управління освіти постійно 

проводить моніторинг сайтів закладів освіти громади, надає допомогу в їх 

розробці та супроводженні. Постійно збільшується кількість авторських сайтів та 

блогів, що ведуть окремі педагоги, групи або шкільні методичні об’єднання 

вчителів. Більшість освітянських сайтів громади  розміщено на платформі 

системи шкільного менеджменту SchoolChampion, яка надає можливість 

навчальним закладам безкоштовно будувати свою інформаційну систему – сайти, 

електронні щоденники, систему дистанційного навчання та використовувати 

електронні бібліотеки, приймати участь у конкурсах, спілкуватись.  

Однією зі складових процесу використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в освіті є удосконалення системи галузевого управління на всіх її 

організаційних рівнях. Для цього в усіх закладах загальної середньої, дошкільної 
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та позашкільної освіти громади використовується програмове забезпечення для 

роботи в єдиній державній інформаційній системі управління освітою (ІСУО). 

Комп'ютерні програми «КУРС: Школа» та «КУРС: Дошкілля» використовуються 

на рівні закладів загальної середньої, дошкільної освіти та дошкільних 

підрозділах, «КУРС: Школа +» в управлінні освіти. Програмовий комплекс 

забезпечує ведення первинних баз даних навчальних закладів, формування 

обов’язкової статистичної звітності та синхронізацію баз з порталом ІСУО. 

У 2020 році в управлінні освіти, молоді, спорту, культури та 

туризмупідключено до ЄДЕБО - державного освітнього електронного реєстру, 

головним призначенням якої є забезпечення органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб інформацією в галузі 

освіти щодо навчальних закладів, документів про освіту та наукові ступені, 

результатів зовнішнього незалежного оцінювання, перебігу вступної кампанії до 

навчальних закладів, студентських (учнівських) квитків державного зразка, 

іншою інформацією в галузі освіти. 

 

Виховна робота 

Виховна робота в закладах загальної середньої освіти Буринської міської 

ради 2019-2020 навчального року була спрямована на виконання завдань, 

поставлених Конвенцію про права дитини, Законом України «Про охорону 

дитинства», Законом України «Про освіту», Закон України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству», Основними орієнтирами виховання учнів 1-

11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Національною 

стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указом Президента 

України від 25 червня 2017 року №344/2017), Державною соціальною програмою 

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 

період до 2021 року. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-

11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» виховання учнів у 

закладах загальної середньої освіти здійснюється в контексті громадянської і 

загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, 

ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси 

особистості, суспільства і держави. 

Виховний процес у закладах спрямований на формування: 

- відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та 

спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству; 

- поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини та громадянина; 

- патріотизму, поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, 

культурних цінностей, традицій та надбань українського народу; 
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- усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, 

нетерпимості до їх порушення, проявів корупції та хабарництва, потреби 

захищати суверенітет та територіальну цілісність України; 

- поваги до державної мови та державних символів України, національних, 

історичних, культурних її цінностей; дбайливого ставлення до історико-

культурного надбання України та навколишнього природного середовища; 

- нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або 

психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками; 

- громадянської культури та культури демократії; 

- культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури, дбайливого 

ставлення до довкілля; 

- прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, 

національними, релігійними групами; 

- почуттів доброти, милосердя, толерантності, терпимості, шанобливого 

ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії. 

Пріоритетами в здійсненніреалізації державних завдань щодо виховання 

підростаючого покоління є формування національної свідомості та патріотичне 

виховання молоді, формування правової культури та профілактика протиправної  

поведінки, підтримка діяльності молодіжних громадських об’єднань та 

учнівського самоврядування, формування здорового способу життя серед дітей та 

підлітків, підтримка творчої та обдарованої молоді. 

Протягом 2019/2020 навчального року школи працювали за річними планами 

виховної роботи, які повністю виконано. Із 16 березня, з введенням карантину, 

виховна робота проводилася дистанційно. Класні керівники створювали умови 

для організації змістовного дозвілля, профілактики бездоглядності, 

правопорушень, підготовці учнів до самостійного життя у взаєморозумінні, мирі, 

злагоді, проводили роботу з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних 

особливостей учнів, їхніх нахилів, інтересів, задатків, готовності до певних видів 

діяльності. Більшість класних керівників працюють за новими, сучасними 

формами виховання учнів і мають за мету виховати справжнього громадянина 

України, освіченого, патріотичного, національно-свідомого.  

На початку семестру у кожному класі класними керівниками було оновлено 

куточки Державної символіки, де учні мали змогу ознайомитися з державними та 

народними символами України – Гербом, Прапором, Гімном.  

У 2019/2020 навчальному році в закладах були проведені місячники та тижні: 

«Увага! Діти на дорозі», місячник пожежної безпеки, Олімпійський тиждень, 

тиждень протидії булінгу, освітянський тиждень, тиждень українського козацтва, 

протидії торгівлі людьми, безпеки життєдіяльності, української писемності та 

мови, математики, права, новорічний, народознавства,  державності, здоров’я, 
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зарубіжної літератури, тиждень інформатики, тиждень іноземних мов, мистецтва, 

Шевченківський тиждень, тиждень психології(он-лайн). 

У вересні були проведені бесіди-інструктажі в рамках Всеукраїнського рейду 

«Увага! Діти на дорозі», «Мій шлях до школи», виховні години та години 

спілкування «Правила дорожнього руху знай – життя та здоров’я зберігай!». 

Напередодні Дня визволення Буринщини від німецьких загарбників учні 

разом з класними керівниками провели упорядкування території пам’ятників, 

проведено години спілкування, уроки мужності на тему «Вклонімося і мертвим, і 

живим». 

Цікаво проходили Дні українського козацтва: 

- «Козацькі забави»; 

- «Посвята у козачата»; 

- презентаційна екскурсія по сторінках книги сумської письменниці і 

журналістки Алли Акіменко «Герої нашого часу: 19 історій ветеранів АТО» 

для учнів 11 класів 

- екскурсія до Буринської центральної дитячої бібліотеки. 

Однією зі складних проблем сучасної школи є наявність правопорушень 

серед дітей та підлітків. Тому в закладах загальної середньої освіти створено 

систему профілактичної роботи. 

Первинна профілактика:  

- здійснювався контроль за відвідуванням учнями школи (облік вівся 

класними керівниками в класному та спеціальному журналах); 

- розроблені Правила для учнів; 

- проводився цикл бесід на правову тематику: «Закон обов'язковий для всіх», 

«Захист прав дітей у нашій державі», «Діти: злочин і кара», «Декларація 

прав дитини та Конвенція ООН про права дитини».  

Вторинна профілактика: 

- у школі створена рада профілактики, яка складається з 5 осіб і збиралася 

щомісяця. На своїх засіданнях вона розглядала питання роботи з учнями, 

схильними до правопорушень; залучала спеціалістів для консультацій 

батьків, педагогів, вивчала виконання учнями внутрішкільного розпорядку 

та правил для учнів; розглядала випадки порушення дисципліни в школі, 

сім'ї та поза школою; 

- учні були охоплені постійними і тимчасовими дорученнями; 

- проводилася систематична індивідуальна робота з дітьми.  

Постійно проводилася просвітницька робота по профілактиці правопорушень 

серед підлітків, декади та місячник правових знань. 

У рамках екологічного виховання у 2019/2020н.р. відбулись трудові 

екологічні десанти з покращання та благоустрою прилеглих до шкіл територій, 

місячники з благоустрою. Треба відмітити, що всі класи протягом року старанно 
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доглядали за закріпленими за ними ділянками. Вони самостійно висаджували 

квіти, пололи бур'яни. 

Відбулися акції: «Сумська весна», «Чистий берег річки», «Допоможемо 

зимуючим птахам», де найактивнішу участь взяли учні середньої ланки. 

Основним засобом виховної роботи школи є учнівське самоврядування, 

основна мета якого виховати у школяра активну життєву позицію. Найвищим 

органом учнівського самоврядування є учнівська рада, яка має у своєму складі 

такі учнівські комісії: навчальну, дисципліни та порядку, милосердя, санітарну, 

організаційну, спортивну. За ініціативи членів учнівської ради у деяких закладах 

випускається шкільна газета, де висвітлюється шкільне життя, друкуються 

доробки учнів школи, міститься багато пізнавальної інформації.  

Традиційним став день самоврядування, який проводиться напередодні дня 

учителя.  

Формування основ здорового способу життя здійснювалося через проведення 

різноманітних шкільних спортивних змагань, акції «Молодь проти 

тютюнопаління», тижня «Здоров'я – найцінніший скарб» у рамках яких відбулися 

тематичні бесіди, конкурс плакатів, спортивні змагання «Веселі старти». 

Традиційно проводилися різні шкільні та міські змагання: 

- з легкої атлетики; 

- волейболу; 

- баскетболу; 

- футболу; 

- міні-футболу. 

У школах проводились профілактичні заходи, спрямовані на попередження 

алкоголізму, наркоманії серед неповнолітніх. 

Проведено акцію до Всесвітнього дня солідарності з ВІЛ-інфікованими, де 

учнями школи роздавалися червоні стрічки (квілти), символи цього дня, конкурс 

малюнків «Скажемо: «Ні СНІДу». 

Традицією стало у закладах проводити акцію «16 днів проти насильства!», у 

рамках якої проведено заняття «Дружба – це…», «Булінг: що робити, коли ти 

його бачиш», квест «Тест Білборда», метою якого є ознайомити учнів із 

небезпеками, що можуть виникнути під час спілкування в інтернеті, сформувати 

навички безпечного спілкування, «Квітка доброти», години психолога, виступи на 

батьківських зборах. 

У школах продовжується волонтерська діяльність. Учнями та вчителями 

неодноразово були проведені благодійні акції по збору коштів на лікування 

онкохворих дітей. 

Учні шкіл залучені до роботи в різних шкільних гуртках: волейбол, 

спортивні танці, вокальний, історичний, ляльковий гурток «Смайлик», 

«Дивослово», «Цікава математика», «Читайлик», «Удосконалення навичок 
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читання та усного мовлення з англійської мови», «Рідне слово», «Граматика 

англійської мови», «Цікава орфографія», «Математичний калейдоскоп», «Світ 

географії», «Екологічний», «За здоровий спосіб життя», «Дорослішай на 

здоров’я». А також у гуртках, які працюють на базах шкіл:  «Дружба – 

«Frienship», «Англійська мова», «Творча майстерня», «В’язання гачком», 

«Народні ремесла України», «Народні ремесла», «Образотворче та декоративно-

ужиткове мистецтво», «Петриківський розпис», баскетбол, легка атлетика. 

У 2019/2020 н.р. у школах проводилася цілеспрямована робота з охорони 

здоров’я та попередження всіх видів дитячого травматизму. Стан роботи з 

охорони здоров’я, техніки безпеки під час освітнього процесу знаходиться під 

щоденним контролем адміністрації закладу. У школі розроблена Програма курсу 

бесід «Правила дорожнього руху» та «Пожежна безпека», «Тематика бесід із 

попередження дитячого травматизму». Теми проведених бесід учителі записують 

на відповідних сторінках, які відведені у класному журналі. 

Затверджено графік чергування учнів та педагогічних працівників школи. 

Складено алгоритм дії педагогічних працівників у випадку травмування дитини.  

Протягом року приділялась достатня увага роботі з профорієнтації учнів. 

Було продовжено співпрацю з Буринським районним Центром зайнятості 

населення. Відбулися зустрічі з педагогами та студентами Сумського державного 

університету та Сумського аграрного університету, ДНЗ «Сумський хіміко-

технологічний центр професійно-технічної освіти». У жовтні у закладах було 

поведено День кар’єри. На зустріч із старшокласниками були запрошені 

працівники Центру зайнятості, місцевого військкомату та рятувальної служби. У 

школах обладнаний профорієнтаційний куточок, проводилося анкетування учнів 

старших класів по вибору професії. 

У 2019/2020 н.р. проводилась цілеспрямована робота з батьками – це 

батьківські збори, індивідуальні бесіди та консультування, під час яких 

розглядалися питання з попередження травматизму, формування навичок 

здорового способу життя, попередження насильства в сім’ї, про дотримання 

єдиних вимог стосовно поведінки учнів в школі, харчування, вибір профільного 

навчання, організація дозвілля учнів під час канікул та ін. Активно проводилась 

виховна робота під час карантину. Педагогічними працівниками були проведені 

такі заходи: 

- «Челенж Пам’яті»; 

- Флешмоб до Дня вишиванки: відеоролик, слайд-шоу; 

- Челенж учителів «Ми за вами сумуємо»; 

- «Діяльнісний підхід»; 

- Відеоролик «Останній дзвоник». 

Проте у виховній роботі з учнями є недоліки. Під час карантину було 

зафіксовано 2 випадки домашнього насилля над дитиною. Не всі заплановані 
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виховні заходи були проведені або організовані на належному рівні. На 

недостатньому рівні організовано чергування по школі. Класні керівники 

недостатньо контролюють своїх учнів під час чергування по школі. Не всі вчителі 

відповідально відносяться до обов’язків «Чергового вчителя». Класним 

керівникам 2-4 класів необхідно привчити учнів до культури поведінки у школі, 

виховувати повагу до чергового учня та вчителя. Необхідно посилити роботу 

щодо покращення внутрішньої дисципліни серед учнів середньої ланки. На 

недостатньому рівні працюють органи учнівського самоврядування, актив школи 

потребує постійної допомоги педагога-організатора та класних керівників. Не 

проводиться достатня шефська робота учнів-старшокласників над молодшими 

школярами. Недостатня робота щодо батьківського всеобучу та залучення батьків 

до проведення виховних заходів. Малоефективною була робота по профілактиці 

травматизму. Під час освітнього процесу було травмовано шестероучнів. Це 

свідчить про неналежну роботу вчителів щодо профілактики травматизму та 

збереження здоров’я школярів, через недостатню роз’яснювальну роботу про 

правила поводження під час перерви, на уроках, під час проведення спортивних 

заходів. Необхідно активізувати роз’яснювальну роботу щодо правил 

користування мобільними телефонами під час освітнього процесу. 

 

Позашкільна освіта 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» 

заклади позашкільної освіти Буринської міської ради у 2020 році працювали над 

спрямуванням педагогічних і методичних інновацій на забезпечення вiльного 

розвитку особистості та формування її соцiально-громадського досвіду; 

вихованням патріотизму, любові до України; створенням умов для творчого, 

iнтелектуального, духовного i фізичного розвитку вихованців, учнів i слухачів 

задоволенням потреб у професiйному самовизначеннi i творчiй самореалiзацiї, 

освiтньо-культурних потреб; пошуком, розвитком та пiдтримкою здiбних, 

обдарованих i талановитих вихованцiв; органiзацiєю дозвiлля, пошуком його 

нових форм; здiйсненням iнформацiйно-методичної та органiзацiйно-масової 

роботи.  

 

Про роботу комунального багатопрофільного позашкільного  

закладу освіти «Мистецька школа» Буринської міської ради 

Відповідно до рішення п’ятдесят другої сесії Буринської міської ради 

сьомого скликання від 26.05.2020 року було реорганізовано «Будинок дитячої та 

юнацької творчості», «Буринську дитячо-юнацьку спортивну школу» шляхом 

приєднання до комунального багатопрофільного позашкільного закладу освіти 

«Мистецька школа» Буринської міської ради Сумської області. На даний час в 

закладі діє три напрямки діяльності: мистецький відділ, відділ творчості та 

спортивний клуб, діє 45 гуртків різного спрямування, охоплено позашкільною 

роботою 1170 дітей. 
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Про підсумки роботи мистецького відділу комунального 

багатопрофільного закладу позашкільної освіти «Мистецька школа» 

Буринської міської ради щодо надання освітніх послуг у 2020 році 

Головними напрямками роботи школи у 2020 навчальному році було: 

- забезпечення високого рівня навчально-виховної роботи, спрямованої для 

забезпечення творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей, зростання їх 

інтересу до занять у мистецькій школі, залучення до школи талановитих дітей; 

- постійне ведення виховної та концертно-лекційної роботи, розвиток творчої 

активності учнів школи, залучення їх до участі у конкурсах, фестивалях, 

підтримка обдарованих дітей; 

- підвищення відповідальності викладачів до якісної підготовки учнів до 

конкурсів, фестивалів, оглядів та своїх обов’язків. 

У школі працює 16 викладачів. З них – 13 штатних працівників та 3 за 

сумісництвом.  

Функціонує 4 відділи: 

- фортепіанно-теоретичний; 

- духовий; 

- народний; 

- хореографічний. 

Загальний контингент учнів по школі становить в середньому – 230осіб. 

Звільнено від плати за навчання на 100 % в Буринській мистецькій школі 

відповідно до пільгових категорій:  

з багатодітної родини - 9 учнів;  

з малозабезпеченої сім’ї – 6 учнів; 

дітей-сиріт – 2 учні; 

1 дитина-інвалід. 

Звільнено від плати за навчання на 100 % ученицю Рибалко Дар’ю (духові 

інструменти) за високі досягнення у навчанні, та як переможницю міжнародних 

конкурсів. 

У школі працюють колективи – це оркестр та ансамбль духових інструментів 

(керівник Осадчий В.М.), дитячий хоровий колектив (керівник Василенко С.В), 

джазовий ансамбль викладачів та учнів «Джокер» (керівник Осадчий В.М.), 

ансамбль народних інструментів школи (керівник СисенкоН.І.), вокальний 

ансамбль викладачів школи (керівник Рябоконь О.В.), хореографічні колективи 

школи: «Феєрія» (керівник Яцун Я.О.), «Магія» (керівник Кирієнко О.О.), «Ритм» 

(керівник Бондаренко В.О.).  

Протягом 2020 року учні школи приймали участь у конкурсах, фестивалях – 

конкурсах різних рівнів: 

 на Всеукраїнському фестивалі – конкурсі «BESTFEST» 

хореографічний колектив «Магія» (керівник Кирієнко О.О.) виборов 1 

місце у номінації «Сюжетний танець» (лютий 2020 р.); 

 на Міжнародному дистанційному фестивалі-конкурсі дитячої та 

юнацької творчості «Сяйво талантів», в рамках проекту «Квітуча 

Україна», лауреатом I премії стала учениця Рибалка Дар’я - викладач 

Осадчий В.М. (квітень 2020); 
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 учасниками відкритого конкурсу юних виконавців «Первоцвіт» стали 

учні класу викладача Загинайлова П.О.: Могилко Римма – баян, 

Жукова Ярослава – гітара, Фесюн Вікторія – гітара; 

 у Всеукраїнському онлайн конкурсі «Військові Обереги Святого 

Миколая» прийняли участь учні школи: Петриченко Каріна – 

інструментальний супровід, Кулик Анастасія – вокал, Бруслик Ольга 

– вокал (листопад 2020). 

Протягом 2020 року учні школи приймали участь у конкурсах, фестивалях –

конкурсах різних рівнів: 

Культурно – просвітницькі заходи 
 «Ансамлевий дивосвіт» – учні та викладачі школи (лютий 2020); 

 концерт до дня 8 березня ( березень 2020). 

В умовах карантину викладачі зі своїми учнями готують різні концертні 

номери, присвячені визначним датам та оприлюднюють їх в соціальних мережах.  

Методична робота з педагогічними кадрами у школі проводиться згідно з 

річним планом роботи школи, планом методичної роботи та спрямована на 

підвищення кваліфікації вчителів, що передбачає систематичну колективну та 

індивідуальну діяльність, яка сприяє впровадженню в практику досягнень науки і 

професійної майстерності, інноваційних педагогічних технологій, педагогічного 

досвіду. Зміст методичної роботи в школі та її організація відображені в розділі 

річного плану «Навчально-методична робота». 

Всі заплановані заходи: академічні концерти, контрольні уроки, заліки, 

проходять згідно плану протоколу засідань відділу з дотриманням всіх санітарних 

норм, а також дистанційно під час карантину. 

Викладачі школи постійно підвищують свою педагогічну та виконавську 

майстерність, професійний рівень, проводячи відкриті уроки, демонструючи свої 

виступи перед колегами, обмінюються досвідом на засіданнях відділу, 

знайомляться з новинками методичних розробок, навчально-методичної 

літератури, що допомагає у проведенні самоосвітньої діяльності, спрямованої на 

розширення і поглиблення педагогічних знань. 

Про підсумки роботи відділу творчості комунального 

багатопрофільного закладу позашкільної освіти «Мистецька школа» 

Буринської міської ради щодо надання освітніх послуг у 2020 році 

Відділ творчості комунального багатопрофільного закладу позашкільної 

освіти «Мистецька школа» Буринської міської ради Сумської області у своїй 

роботі керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про 

позашкільну освіту», обласними соціально-освітніми проектами «Дійти до 

кожного, зацікавити всіх», «Кожна дитина має право» якими визначено основні 

шляхи розвитку позашкільної освіти, наказами Міністерства освіти і науки 

України, наказами та розпорядженнями Департаменту освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації, управління освіти, молоді, спорту, культури та 

туризму Буринської міської ради, нормативно-правовими документами з питань 

роботи закладу позашкільної освіти.  

Діяльність педагогічного колективу відділу творчості у 2020 році була 

направлена на удосконалення позашкільної освіти з науково-технічного, 

художньо-естетичного, гуманітарного, дослідницько-експериментального, 
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туристсько-краєзнавчого, військово-патріотичного, соціально-реабілітаційного 

спрямувань.  

Освітній процес здійснювали: 1методист, 14 керівників гуртків, з них: 7 

основних працівників та 7 – сумісників. 

Керівники гуртків відділу мали: 

- 12 тарифікаційний розряд – 7 педагогів; 

- 11тарифікаційний розряд – 5 педагогів; 

- 10 тарифний розряд – 2 педагоги. 

Кількість гуртків різних напрямів роботи становила 32. 

Гуртковою роботою було охоплено 477 вихованців, що становить 35,4 % 

учнів шкіл громади. 

Працювали 19 гуртків початкового рівня (7 гуртків художньо-естетичного 

напряму, 4 гуртки науково-технічного напряму, 5 гуртків гуманітарного напряму, 

1 гурток туристсько-краєзнавчого напряму, 2 гуртки соціально-реабілітаційного), 

13 гуртків основного рівня (7 гуртків художньо-естетичного напряму, 1 гурток 

науково-технічного напряму, 1 гурток гуманітарного напряму, 1 гурток 

дослідницько-експерементального напряму, 1 гурток соціально-реабілітаційного 

напряму, 2 гуртки військово-патріотичного напряму). 

В гуртках займалися діти молодшого шкільного віку – 246 вихованців, 

середнього шкільного віку – 201 вихованець, старшого шкільного віку – 30 

вихованців. 

Заняття проводилися за навчальними програмами рекомендованими 

Міністерством освіти і науки України, регіональними навчальними програмами, 

затвердженими наказами управління освіти та науки Сумської обласної державної 

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

міської ради.  

У 2020 році педагогами відділу виконано навчальні плани у повному обсязі. 

Під час карантину заняття гуртків були проведені в дистанційному форматі. 

Планування науково-методичної роботи відділу відбувалося відповідно до 

діагностичних результатів моніторингового дослідження щодо вивчення стану 

методичної підготовки педагогів. Згідно результатів дослідження були виявлені 

особисті утруднення керівників гуртків та шляхи, форми, методи подолання їх. 

Діяльність методичної служби у 2020 році була спрямована на науково-

методичний супровід процесів інноваційного розвитку закладу, на створення 

навчально-розвивального середовища, яке формує в педагогів готовність до 

роботи на основі сучасних технологій, до участі в педагогічних експериментах. 

У відділі пройшли два заплановані засідання методичного об’єднання 

керівників гуртків за тематикою, відповідно до актуальних питань навчально-

виховного процесу кожного творчого напряму. 

Результати роботи методичного об’єднання систематизовано у папці 

«Матеріали методичного об’єднання». 

Педагоги відділу впродовж 2020 року в режимі відео конференцій брали 

участь в обласних семінарах.  

 Згідно плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі 

СОІППО пройшла навчання на факультеті підвищення кваліфікації керівник 

гуртка Горбач А.С. 
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Успішній реалізації завдань позашкільної освіти, забезпеченню діяльності 

гуртків сприяла участь вихованців у різноманітних конкурсах, виставках, 

фестивалях. 

У 2020 р. вихованці відділу мали змогу реалізувати свої таланти і здібності, 

беручи участь в обласних заочних заходах. Маємо досягнення в роботі творчих 

об’єднань:  

- обласний етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості 

«Чисті роси», «образотворче мистецтво», ІІ місце,керівник Горбач А.С.; 

- обласний етап Всеукраїнського конкурсу дітей та учнівської молоді «За 

нашу свободу», два перших місця, керівник Горбач А.С.; 

- Всеукраїнський конкурс дітей та учнівської молоді «За нашу свободу»,  два 

перших місця, керівник Горбач А.С.;  

- обласний конкурс юних фотоаматорів «Моя Україно», ІІ місце, керівник 

Глушко Т.С. 

В обласному конкурсі фотоматеріалів «Слобожанський оберіг» з 

дослідження жіночих головних уборів та дівочих зачісок, здобула перемогу 

вихованка гуртка «Креативне рукоділля», керівник Бірченко А.О. 

У 2020 році учнівський та педагогічний колектив відділу продовжив роботу 

за завданнями обласних соціально-освітніх проектів «Голос крові: ми – 

Українці!», «Кожна дитина має право».  

Вихованці гуртка «Історичне краєзнавство», керівник Конопленко Л.Г. були 

учасниками заочної обласної краєзнавчої експедиції «Міфи і легенди Сумщини» 

та стали лауреатами обласного етапу Всеукраїнської експедиції «Моя 

Батьківщина – Україна». 

Вихованка гуртка «Креативне рукоділля», керівник Бірченко А.О була 

учасником обласного фестивалю мистецтв «Перлини нашої душі» (результати 

фестивалю ще не визначені). 

Вихованці гуртків «Образотворче мистецтво», «Петриківський розпис», 

керівник Горбач А.С., «Творча майстерня», «Бісероплетіння», керівник Єрмакова 

Л.М., «Виготовлення сувенірів», керівник Кузьменко С.М., «Паперова пластика», 

керівник Науменко В.А., «В’язання гачком», «Креативне рукоділля», керівник 

Бірченко А.О. брали участь в обласних акціях: 

- обласна соціально-просвітницька онлайн-акція «Дякую, тобі лікарю»; 

- обласна благодійна онлайн-акція «З вірою в диво»» 

- обласний ART – марафон добрих справ «Діти - дітям» 

Вихованці гуртка «Англійська мова», були учасниками обласних етапів 

Всеукраїнського заочного конкурсу робіт фотоаматорів «Моя країна – Україна» та 

Всеукраїнської фотовиставки до Дня Соборності України «Україна – це ми!» 

(результати ще не визначені). 

Вихованці гуртка «Креативне рукоділля», керівник Бірченко А.О. брали 

участь у роботі обласної школи народних ремесел – дистанційний формат. 

У зв’язку з введенням карантину деякі заходи були скасовані або перенесені 

на інший термін. 

Педагоги відділу співпрацювали з районною газетою «Рідний край»: для 

створення позитивного іміджу висвітлювався досвід роботи педагогічних 

працівників. Результати роботи керівників гуртків та їх вихованців висвітлюються 
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на сайті міської ради, в соціальних мережах.  

Про підсумки роботи Спортивного клубу комунального 

багатопрофільного закладу позашкільної освіти «Мистецька школа» 

Буринської міської ради щодо надання освітніх послуг у 2020 році 

У новому навчальному році почав працювати спортивний клуб комунального 

багатопрофільного закладу позашкільної освіти «Мистецька школа». У звітному 

році робота проводилася за річним планом, згідно з тарифікацією. Відділ 

Спортивного клубу працював за двома напрямами:  

 фізкультурно-спортивний, в який входять такі гуртки: легка атлетика, 

панкратіон, настільний теніс, баскетбол, бокс, футбол, атлетична 

гімнастика, рухливі ігри, вільна боротьба; 

 оздоровчий напрям, до якого входить оздоровчий волейбол.  

В спортивному клубі освітній процес здійснювали 1 методист і 13 керівників 

гуртків, з них 9 основних педагогів і 4 сумісники.  

Заняття проводилися в приміщенні спортивного клубу, на базі трьох міських 

шкіл, а також на базі Червонослобідської та Успенської ЗОШ. 

Роботою гуртків фізкультурно-спортивного та оздоровчого напряму було 

охоплено 453 вихованців: бокс – 52 учні, легка атлетика – 75 учнів, настільний 

теніс – 36 учнів, баскетбол – 42 учні, футбол – 76 учнів, панкратіон – 58 учнів, 

оздоровчий волейбол – 60 учнів, вільна боротьба – 24 учні, атлетична гімнастика -

14 учнів, рухливі ігри – 16 учнів. 

Організація гурткової роботи та виховного процесу відповідає річному 

плану, який відображає найголовніші питання та перспективи. Навчальні плани 

відповідають навчальним програмам, меті та завданням розвитку особистості, 

фізичної підготовки, зміцненню здоров’я дітей і підлітків засобами фізичної 

культури та спорту, розвитку їх здібностей в обраному виді спорту, участь 

вихованців у змаганнях різного рангу. 

Також не можна не сказати про успіхи наших вихованців та керівників. 

18 вересня 2020 року на спортивному майданчику зі штучним покриттям в 

Буринському міському парку відбувся відкритий турнір з міні-футболу серед 

юнацьких команд 2008-2009 років народження присвячений Дню фізичної 

культури та спорту. Участь у змаганнях взяли команди юнаків з м. Путивль, м. 

Білопілля та м. Буринь.У підсумку, цілком заслужено, головний приз – кубок 

дістався команді з м. Буринь. Кращий воротар – Сіренко Роман (м. Буринь). 

Також були відзначені пам’ятними сувенірами кращі гравці в команді. Ним став: 

Костів Владислав (м. Буринь). Підготував команду керівник Борсай Олег 

Олександрович. 

3 жовтня у місті Суми проходив відкритий Чемпіонат Сумської області з 

грепплінгу ноу-гі у стінах Сумського Державного університету імені 

А.С.Макаренка. Наші спортсмени також були серед кращих:  

- Жуков Вадим 2 місце 2003-2004р.н до 85кг; 

- Проценко Дмитро 1 місце 2001-2002 р.н.до 71кг; 

- Гуков Володимир 2 місце 2001-2002р.н. 92+. 

З 16 по 20 вересня в місті Бровари проходив Чемпіонат України та фінал 

кубка України з панкратіону та греплінгу (керівник Сахненко О.Г.). Вихованці 

спортивного клубу Мистецької школи вибороли такі місця: 
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- Жуков Вадим – ІІ та ІІІ місця (в/к 2005-2006 р.н.,до 73 кг); 

- Штанько Ігор – ІІ та ІІІ місця (в/к 2005-2006 р.н. до 42 кг); 

- Жорнокуй Олександр – І місце (в/к 2007-2008 р.н. до 60 кг); 

- Далекорей Михайло – ІІ та два ІІІ місця ( в/к 2009-2010 р.н. до 60 кг)  

 

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

міської ради у галузі молоді і спорту проводилася 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 2020 року проведено змагання серед школярів закладів загальної 

середньої освіти Буринської міської ради з настільного тенісу, баскетболу, легкої 

атлетики, легкоатлетичного кросу, волейболу (паркового та пляжного), також 

проведено два відкритих турніри з міні-футболу серед юніорів, відкритий турнір з 

волейболу та відкриті змагання з пауерліфтингу (жим штанги лежачи). 

 

Навчання дітей з особливими освітніми потребами 

Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних 

ідей – усі діти є активними і повноцінними членами суспільства. Інклюзивна 

освіта передбачає створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і 

можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного 

розвитку. У 2020 році на території Буринської міської ради проживає 46 дітей з 

особливими освітніми потребами, з них 11 дітей дошкільного віку, 14 дітей 

навчається у закладах загальної середньої освіти, 9 дітей навчається у школах-

інтернатах, 2 дітей відвідують Буринський центр реабілітації, 3 дітей – не 

навчаються, 2 дітей – перебувають на індивідуальній формі навчання, 5 дітей – 

навчаються у звичайних класах. Навчання в інклюзивних класах відбувається за 

індивідуальними навчальними планами, забезпечується психолого-педагогічним 

супроводом. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 872 від 15 

серпня 2011 року управлінням освіти, молоді, спорту, культури та туризму в 2020 

році в закладах загальної середньої освіти було організовано 10 класів з 

інклюзивним навчанням та індивідуальну форму навчання для 2 учнів ЗЗСО 

Буринської міської ради. 

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

(1 кл. та 5 кл.), Буринській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 2 імені Ю.М. 

Лавошника (3-А кл., 3-Б кл., 4 кл. та 5 кл.), Успенській ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Г.П. 

Головенського (3 кл. та 7 кл.), Червонослобідській ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Г.Я. 

Базими (4 кл. та 7 кл.). 

Рівень матеріально-технічної бази класів з інклюзивним навчанням 

задовільний. Придбано різне технічне обладнання для проведення корекційно-

розвиткових занять з учнями, що перебувають на інклюзивному навчанні, яке 

допоможе учням з особливими освітніми потребами мати необхідний доступ до 

сучасного освітнього простору. З метою забезпечення кваліфікованої допомоги у 

засвоєнні навчального матеріалу учнями з ООП в інклюзивних класах у штатні 

розписи ЗЗСО уведено 9 посад асистента вчителя. 

З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком 
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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 супроводу, працює комунальна 

установа Буринської міської ради «Інклюзивно-ресурсний центр». Основною 

метою роботи центру є допомога дітям, потенційним користувачам інклюзивного 

навчання, отримати усі необхідні додаткові послуги для забезпечення якісного 

навчання та розвитку дитини. Спеціалістами центру протягом 2020 року 

проведено 30 комплексних оцінок та надано висновки батькам. Протягом року 

проводились корекційно-розвиткові заняття для дітей. Проведено інформаційно-

просвітницьку діяльність з питань організації надання психолого-педагогічної 

допомоги дітям з особливими освітніми потребами.  

Загалом за 2020 рік працівники інклюзивно-ресурсного центру надали 

консультації 47 сім’ям, 36 з яких, виховують дітей з особливими освітніми 

потребами, постійно функціонують супервізійні консультативні групи для 

педагогів. 

Здійснюється інформаційно-просвітницька діяльність громади та району з 

питань інклюзивної освіти, шляхом роботи з засобами масової інформації, 

проведення семінарів із педагогічними працівниками, фахівцями психологічної 

служби. 

Протягом 2020 року працівниками ІРЦ було проведено для асистентів 

учителів та педагогів: методичне об’єднання «Якщо щось пішло не так...». 

Нестандартні ситуації в інклюзивному класі», онлайн-нараду «Робота асистента 

вчителя під час карантину», нараду «Основні функції роботи асистента вчителя в 

інклюзивному класі»; для працівників психологічної служби: онлайн-нараду 

«Організація корекційно-розвиткових занять з дітьми, що навчаються на 

інклюзивній формі навчання під час дистанційної форми навчання», семінар 

«Організація корекційно-розвиткової роботи з дітьми з ООП в умовах 

інклюзивного навчання»; виступ на колегії управління освіти, молоді, спорту, 

культури та туризму «Підсумки діяльності ІРЦ за 2019/2020 н.р.».  

Працівники центру постійно беруть участь у засіданнях команд супроводу у 

закладах освіти громади та району, де організовано інклюзивне навчання. 

Протягом 2020 року заплановано та проведено виїзні методичні засідання в 

закладах дошкільної освіти громади з метою раннього виявлення дітей з ООП. 

 

Робота психологічної служби 

Основними завданнями психологічної служби є створення психолого-

педагогічних умов для повноцінної реалізації особистісного, інтелектуального і 

фізичного потенціалу здобувачів освіти на основі сучасних досягнень вітчизняної 

і світової науки; налагодження  роботи з дітьми, які постраждали внаслідок 

військових дій на Сході України та мають певний травматичний досвід; 

підвищення психологічної культури всіх учасників освітнього процесу; 

впровадження інноваційних форм і методів роботи спеціалістів щодо подолання 

негативних явищ в учнівському середовищі: проявів насильства, агресивності, 

девіантної і делінквентної поведінки; забезпечення супроводу дітей з особливими 
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освітніми потребами, захист психічного і соціального здоров’я дитини на всіх 

рівнях навчання тадіяльності психологічної служби в період карантину. 

Психологічна служба громади налічує 8 практичних психологів, 4 соціальних 

педагога закладів загальної середньої та дошкільної освіти. Реалізація 

методичного забезпечення діяльності спеціалістів психологічної служби 

здійснюється в межах методичного об’єднання через традиційні та інноваційні 

форми роботи. Забезпечуючи психологічну складову організації освітнього 

процесу, працівники служби створюють умови, що сприяють розвиткові 

індивідуальності кожної дитини, збереженню її здоров’я, формуванню у неї 

готовності до самостійного життя в суспільстві після завершення навчання. З цією 

метою практичними психологами надаються індивідуальні консультації 

здобувачам освіти, педагогам та батькам. Здійснюється корекційно-розвивальна 

робота з дітьми дошкільного та шкільного віку. Під контролем та увагою 

працівників психологічної служби перебувають діти «групи ризику», з 

неблагополучних сімей, з девіантною та деліквентною поведінкою, трудових 

мігрантів та учасників АТО. Психологічною службою проводиться робота з 

обліку дітей, які відносяться до «груп ризику» з метою об’єктивної оцінки 

ситуації та забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини, проведення 

комплексних превентивних, профілактичних та корекційних заходів, визначення 

шляхів надання допомоги і підтримки дітям, батькам. Реформування освіти 

підвищує вимоги до соціальної, комунікативної та інших базових 

компетентностей особистості, визначених Концепцією Нової української школи. 

Значною мірою вирішити це питання дозволяє викладання дисциплін соціально-

психологічної спрямованості. З цією метою практичним психологам надані 

години для навчальної діяльності. 

Працівниками психологічної служби проводиться консультування учасників 

освітнього процесу в умовах карантину в режимі онлайн, по телефону, за 

допомогою соціальних мереж, з використанням дистанційних форм роботи та 

роботу для попередження випадків дискримінації людей, що мають 

захворювання, пропагування здорового способу життя під час пандемії. 

Особливу увагу в умовах карантину працівники психологічної служби 

приділяють дітям та сім'ям, що знаходяться у групі ризику: в телефонному режимі 

спілкуються зі здобувачами освіти, батьками, класними керівниками, залучають 

дільничих та соціальні служби, органи місцевого самоврядування, займаються 

просвітою через соціальні мережі та офіційні вебсайти закладів освіти. 

З метою здійснення якісної системної просвітницької, профілактично 

превентивної роботи серед учнів у закладах освіти фахівцями психологічної 

служби реалізуються програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний 

рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», «Дорослішай на 

здоров’я» та «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція». Щороку 

спеціалісти служби беруть участь в конкурсах «Нові технології у Новій 

українській школі», «Кращий психологічний кабінет».  
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Попередження дитячого травматизму 

На виконаннязаконівУкраїни «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

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

«Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів України», законодавства України про охорону здоров'я, ЗаконівУкраїни 

«Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», плану роботи управління освіти 

молоді, спорту, культури та туризму Буринської міської ради на 2020 рік, річних 

планів закладів загальної середньої освіти, з метою забезпечення здорових і 

безпечних умов під час освітнього процесу, запобігання нещасним випадкам 

серед учнів у побуті, дотримання вимог чинного законодавства управлінням 

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

здійснено аналіз стану роботи закладів у 2020 році з даного питання. 

Адміністраціями закладів освіти ведеться відповідна документація (книги 

наказів з основної діяльності, протоколи педрад, нарад при директорові, 

батьківських зборів, журнали інструктажів з безпеки життєдіяльності та охорони 

праці, в наявності плани евакуації учасників навчально-виховного процесу на 

випадок пожеж та інших надзвичайних подій, правила внутрішнього трудового 

розпорядку та інші). 

Протягом 2020 року було проведено додаткові лекції з питань 

електробезпеки, правил поведінки на водоймищах, пожежі, надання допомоги 

потопаючому. У зв’язку з введенням карантину, з метою непоширення 

захворюваності на коронавірус адміністраціями закладів освіти організована 

робота щодо інформування здобувачів освіти та всіх учасників освітнього 

процесу щодо заходів запобігання поширення хвороби, проявів хвороби та дій у 

разі випадку захворюваності та розміщено дану інформацію на сайтах шкіл та 

закладів дошкільної освіти. Проведено планові та додаткові інструктажі зі 

здобувачами освіти. Заборонено проведення та участь здобувачів освіти у 

масових заходах освітнього, соціального, спортивного та мистецько-

розважального характеру у закладах освіти. 

Медичними працівниками та іншими спеціалістами проведено бесіди з 

питань «Профілактика простудних захворювань», «Ведення здорового способу 

життя», «Поводження дітей та дорослих під час аварійних ситуацій», бесіди з 

питань електробезпеки, «Як вберегтися від коронавірусу». 

Питання щодо учнівського травматизму та безпекижиттєдіяльності, про 

відповідальність батьків за життя та здоров’я дітей розглядалися на нарадах, на 

загальношкільних батьківських зборах. 

В закладах освіти працювали загони ЮІР (юних інспекторів руху) та ДЮПР 

(дружина юних пожежників-рятівників).  

Разом з тим, протягом 2020 року в результаті нещасних випадків травмовано 

16 дітей. Під час освітнього процесу травмовано 2 дітей із них: 

- 1 випадок під час проведення уроку фізичної культури (Успенська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Г.П.Головенського). 

- 1 випадок під час гри (Буринська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3). 

У позаурочний час буо травмовано у побуті 14 дітей.  
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Зміцнення матеріально-технічної бази 

У ході підготовки всіх закладів освіти до нового 2020/2021 навчального року 

основними напрямами є теплозабезпечення, енергозбереження, впорядкування 

навчального простору. 

Під час проведення робіт по підготовці закладів освіти Буринської міської 

ради до нового 2020/2021 навчального року було витраченко коштів на суму 

1238657 грн., в тому числі: 

міського бюджету – 980789 грн.; 

спонсорських  – 111011 грн.;  

батьківських добровільних внесків – 146857 грн.  

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 

року № 1012-р «Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам у 2018 році» рішенням Сумської обласної ради від 

26.07.2019 «Про внесення змін до рішення Сумської обласної ради від 14.12.2018 

«Про обласний бюджет Сумської області на 2019 рік» затверджено розподіл 

коштів субвенції з державного бюджету місцевим. Отже, за рахунок коштів 

державного бюджету (у сумі 246658,0 грн.) та часткового співфінансування з 

міського бюджету (у сумі 35818,0 грн.) було здійснено забезпечення належних 

санітарно-гігієнічних умов у Буринській спеціалізованій школі I-III ступенів № 2 

ім. Ю.М. Лавошника.  

У Буринській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №1 ім. В.М. Кравченка на 

підготовку закладу до нового навчального року витрачено 533481 грн. коштів 

міського бюджету (облаштована підвісна стеля на парадному вході, капітальний 

ремонт внутрішнього туалету, ремонт східців переходу, облаштована ресурсна 

кімната, вставлене пластикове вікно у бібліотеці, заміна 3 внутрішніх дверей), 

79662 грн. добровільних батьківських внесків (заміна дверей у класній кімнаті, 

поточний ремонт приміщення закладу, придбання жалюзі, учительських столів та 

стільців, телевізора), 24278 грн. спонсорських коштів (встановлення батарей у 

класній кімнаті, укладка асфальту на центральній алеї, облаштування пам'ятника). 

У Філії «Степанівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня 

школа I-II ступенів – дошкільний навчальний заклад» Буринської спеціалізованої 

школи I-III ступенів № 1 ім. В.М. Кравченка на підготовку закладу до нового 

навчального року використано 7953 грн. коштів міського бюджету (придбання 

фарби для фарбування підлоги, панелей, парт, дверей та ремонт освітлення 

харчоблоку, заміна панелей в кабінетах), 7302 грн. добровільних батьківських 

внесків (заміна шпалер, ремонт підлоги та панелей на харчоблоці, фарбування 

спортивного майданчика, побілка стін, стелі в приміщенні та зовнішня побілка 

закладу).  

У Буринській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 2 ім.                         Ю.М. 

Лавошника на підготовку закладу до нового навчального року витрачено 22524 

грн. коштів міського бюджету (придбання фарби для фарбування панелей, 

підлоги,побілка стелі, бетонування сходів), 22985 грн. добровільних батьківських 

внесків (придбання фарби та лаку для фарбування підлоги, парт, стільців, вікон, 

дверей у класних кімнатах, заміна кришок парт, придбання штор у класних 

кімнатах).  

У Буринській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3 на підготовку закладу 



31 
 

до нового навчального року витрачено 29623 грн. коштів міського бюджету 

(придбання фарби для фарбування панелей, підлоги, спортивного залу та 

майданчику, надвірних споруд, заміна плитки для підлоги в їдальні, штукатурка 

стін топкової, заміна електропроводки, плафонів, вимикачів), 9970 грн. 

добровільних батьківських внесків (придбання жалюзі, фарби для класних 

кімнат).  

У Воскресенському навчально-виховному комплексі: загальноосвітня школа 
I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад на підготовку закладу до нового 
навчального року витрачено 18995 грн. коштів міського бюджету (придбання 
водоемульсійної фарби для фарбування стелі, стін, фойє навчального корпусу), 
6697 грн. добровільних батьківських внесків грн. (переклеювання шпалер у 
кабінеті математики, виготовлення декоративного штахетника, виготовлення 
стоянки для велосипедів, часткове утеплення стіни та бетонування підлоги 
коридору харчоблоку, заміна тюлевих штор кабінету історії), 9110 грн. 
спонсорських коштів (переклеювання шпалер у кабінеті хімії та біології, 
придбання водоемульсійної фарби для фарбування фасаду, закупівля та кріплення 
водостічних жолобів на вхід у навчальний корпус). 

У Жуківській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів на підготовку закладу до 
нового навчального року витрачено 6310 грн. коштів міського бюджету 
(придбання фарби для фарбування вікон, дверей, парт, спортивного залу, 
майстерні), 3200 грн. добровільних батьківських внесків (заміна шпалер у трьох 
класних кімнатах), 1700 грн. спонсорських коштів (придбання фарби для ремонту 
переходів з першого поверху на другий, ремонт фундаменту, побілка 
господарських споруд).  

У Суховерхівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів на підготовку закладу 
до нового навчального року витрачено 4884 грн. коштів міського бюджету 
(придбання фарби для фарбування вікон, дверей, парт, спортивного залу), 1471 
грн. добровільних батьківських внесків (заміна шпалер у трьох класних кімнатах), 
1700 грн. спонсорських коштів (цементування східців, побілка стелі, стовпів).  

В Успенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів ім. Г.П. Головенського на 
підготовку закладу до нового навчального року витрачено 14000 грн. коштів 
міського бюджету (придбання фарби для фарбування панелей, підлоги, 
спортивного залу, спортивного майданчику, харчоблоку, ремонт підлоги 
спортзалу, утеплення вікон), 9970 грн. добровільних батьківських внесків 
(поточний ремонт кабінетів, закріплених за класами), 8223 грн. спонсорських 
коштів (заміна шпалер , косметичний ремонт кабінетів школи).  

У Червонослобідській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів ім. Г.Я. Базими 
на підготовку закладу до нового навчального року витрачено 62232 грн. коштів 
міського бюджету (заміна лінолеуму на плитку, придбання фарби для фарбування 
підлоги класних кімнат, їдальні, спортзалу, заміна шпалер у двох класних 
кімнатах), 2000 грн. добровільних батьківських внесків (заміна шпалер), 53700 

грн. спонсорських коштів (побілка стель у класних кімнатах, придбані банери для 
оформлення входу та сходів, заміна лінолеуму на плитку). 

На підготовку Буринського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 
«Ромашка» використано 159000 грн. коштів міського бюджету (заміна дверей, 
підлогового покриття, ремонт ганків, встановлення металевих дверей в 
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електрощитові, заміна дерев'яної огорожі на металеву, часткова заміна та ремонт 
електромережі), 2000 грн. добровільних батьківських внесків (косметичний 
ремонт груп), 5500 грн. спонсорських коштів (встановлення тіньового навісу, 
дерев'яного парканчика на майданчику). 

На підготовку Буринського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 2 
«Джерельце» використано 65682 грн. коштів міського бюджету (ремонт 
сходового прорізу, коридорів, музично-спортивної зали, перекриття приміщення 
для колясок, заміна огорожі, придбання штор), 4800 грн. добровільних 
батьківських внесків (придбання фарби для фарбування сходів, підлоги у 
коридорах, роздягальні у групових кімнатах, ігрового обладнання на ігрових 
майданчиках). 

На підготовку Жуківського закладу дошкільної освіти (дитячий садок) 
«Світанок» використано 5833 грн. коштів міського бюджету (придбання фарби 
для фарбування стелі, стін, вікон, дверей, підлоги коридорів, спальні, харчоблоку, 
придбання столового посуду), 5500 грн. спонсорських коштів (косметичний 
ремонт приміщення). 

На підготовку Суховерхівського закладу дошкільної освіти (дитячий садок) 
«Дзвіночок» використано 6174 грн. коштів міського бюджету (встановлення 
циркуляційного насосу для опалювальної системи, придбання сантехніки для 
туалетної кімнати. ремонт димоходу,придбання фарби для фарбування паркану, 
ігрового майданчику, вікон, дверей, підлоги,), 3000 грн. спонсорських коштів ( 
придбання пральної машини). 

На підготовку Успенського закладу дошкільної освіти (дитячий садок) 

«Сонечко» використано 9175 грн. коштів міського бюджету (придбання фарби 
для фарбування підлоги, панелей, дверей, вікон в групах, на харчоблоці, в 
коридорах, поклейка шпалер у медичному кабінеті, ремонт сходів та відмосток, 
фарбування ігрового та спортивного обладнання на дитячому майданчику, 
побілка топкової,придбання штор в музичну залу). 

На підготовку Червонослобідського закладу дошкільної освіти (дитячий 
садок) «Малятко» використано 5000 грн. коштів міського бюджету (придбання 
фарби для фарбування панелей, підлоги, дверей у групових кімнатах, коридорах, 
фарбування ігрового обладнання на дитячому майданчику, огорожі, побілення 
стель). 

На підготовку Комунального багатопрофільного позашкільного закладу 
освіти «Мистецька школа» Буринської міської ради використано 19626 грн. 

бюджетних коштів міського бюджету (придбання фарби для фарбування підлоги, 
вікон, дверей,заміна замків, ремонт покрівлі, замінено кран умивальника). 

На придбання класних журналів та обов’язкової шкільної документації на 
2020/2021 навчальний рік використано - 10297,00 грн. 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 року 
№ 1106-р «Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з 
державного бюджету місцевим» було розподілено резерв освітньої субвенції та 
нерозподілені видатки освітньої субвенції для територій Донецької та Луганської 
областей в обсязі 1,1 млрд. грн.. на користь місцевим бюджетам. За напрямком 
«Ремонт та придбання обладнання для їдалень закладів освіти» отримала кошти 
Буринська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. В.М.Кравченка в сумі 
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693000 грн. і плюс 77000 грн. із міського бюджету. У рамках Урядової програми 
«Спроможна школа для кращих результатів», зроблений проект  на суму 67490 
грн. на капітальний ремонт шкільної їдальні на загальну суму 2124755 грн. 

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. 

Покащення матеріально-технічної бази закладів культури також є одним із 
пріоритетних напрямів роботи. Так, у 2020 році була придбана аудіоапаратура на 
суму 86 тис. грн., для Успенського СБК придбано ноутбук та підключено до 
мережі Інтернет (9 тис. грн.), проведено ремонтних робіт на суму майже 250 тис. 

грн. Протягом 2020 року виділені кошти в сумі 70 тис. грн. на проведення 
культурно-мистецьких та інших заходів. Для користування читачів у бібліотечних 
закладах було здійснено підписку періодичних видань на суму 20 тис. грн.  

 

Робота закладів культури 

У підпорядкуванні відділу культури та тризму управління освіти, молоді, 

спорту, культури та туризму Буринської міської ради станом на 17.12.2020 р. 

знаходиться 11 клубних закладів, 8 бібліотек та комунальний багатопрофільний 

заклад позашкільної освіти «Мистецька школа», роботу яких переформатовано у 

відповідності до карантинних вимог: скасовано всі культурно-масові заходи, 

обмежено відвідування клубних закладів та бібліотек мешканцями громади. 

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 ТГ проводять постійну роботу по 

залученню населення до участі в культурно – мистецьких заходах. Вона 

спрямована на збагачення духовної скарбниці нашого народу, примноження слави 

територіальної громади, на розвиток самобутньої та розмаїтої культури рідного 

краю. 

Протягом 2020 року в період карантину працівники сільських будинків 

культури та сільських клубів займаються самоосвітою, веденням документації, у 

трьох сільських клубах – організацією поточного та часткового ремонтів, всі 

здійснили впорядкування територій, прилеглих до будівель закладів культури. До 

оголошення карантину було проведено ряд культурно-масових заходів. Всі заходи 

проводились з урахуванням різних вікових верств населення. Було проведено такі 

заходи: 

 до колядок та щедрівок («Щедрівочка щедрувала!», «Щедрик-

ведрик!», «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. 

Художні гуртки, творчі любительські об’єднання працювали по можливості у 

режимі онлайн: дистанційно здійснюється підбір репертуару вокалістам, 



34 
 

генеруються ідеї сценаріїв до свят, відбувається консультування тощо. 

Велася організаційна робота з підготовки й відзначення Дня пам’яті та 

примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. План заходів з 

огляду на продовження карантинних обмежень буде скориговано. 

Дистанційну роботу під час карантину ускладнює відсутність наразі по 

клубних закладах інтернет-мережі.  

Згідно до затвердженого річного плану працювали і бібліотечні заклади 

громади, з внесенням коректив відповідно до епідеміологічного стану в громаді. 

За 2020 рік було проведено такі заходи, більшість яких були презентовані у 

новому форматі- онлайн: 

- абетка мистецтв «Таємниці мультиплікації» 

- До Дня пам’яті Героїв Крут: діяли книжково-ілюстративна виставки «Стогнали 

Крути і молився вітер, цілуючи скривавлені сліди…», у центральній публічній 

бібліотеці організовано бесіду-огляд «Трагедія Крут: крізь призму минулого до 

сучасного»; проведено історико-патріотичну годину «Бій за майбутнє 

України».  

Сільські бібліотеки-філії також активно долучилися до вшанування героїв 

годинами патріотичного виховання,  бесідами-діалогами, уроками історії тощо. 

Також користувачі долучилися до кіноперегляду у рамках бібліотечного кінозалу 

«Книга в кадрі» українського фільму «Крути 1918». Це історичний фільм-екшн 

режисера Олексія Шапарєва, присвячений 100-річчю бою під Крутами взимку 

1918 року. 

До всіх урочистих дат по бібліотеках були проведені різні заходи: 

- до Дня Соборності України були оформлені та діяли книжково-ілюстративні 

виставки «І обнялися береги одного вічного народу», біля яких проводилися 

бібліографічні огляди літератури, години спілкування та бесіди-діалоги; 

- літературна подорож «У світі сонячного класика»; 

- у книгозбірні стартував проект «Нові обличчя», в рамках якого відбулася hand 

made виставка та майстер-клас Світлани Ніколенко; 

- інформаційна лекція-спілкування з запрошенням тату-майстра Ігора 

Лук’янцева; 

- літературної  палітри настрою «Зоряне небо Михайла Старицького»; 

- діяла благодійна акція «Подаруй книгу своїй бібліотеці»; 

- літературна година «Життя, присвячене театру»; 

- до Дня Героїв Небесної Сотні в бібліотеках  системи відбулися  заходи, 

присвячені вшануванню подвигу українців, загиблих під час Революції 

Гідності. У книгозбірнях оформлені книжково-ілюстративні виставки, 

тематичні викладки, виставки-експозиції, проводяться патріотичні діалоги 

«Летить у вись Небесна Сотня, летить у пам’ять, у віки», «А Сотню вже 

зустріли небеса»; 

- патріотичний діалог «Герої не вмирають»; 

- урок-реквієм «Летить у вись Небесна Сотня»; 

- літературно-ігрову мандрівку «У царстві рідної мови»; 

- ретро-виставку "Успенка на сторінках «Рідного краю»; 

- літературне перехрестя «Таємниця феномену Лесі Українки»; 

- акція «Наші Берегині»; 
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- Всеукраїнський флешмоб «Код Єдності», присвяченого Дню вишиванки; 

- участь у флешмобі «Свято чарівних вишиванок»; 

- участь у Всесвітньому флешмобі у соціальних мережах #ВишиванкаDay, який 

влаштовує #Україна24 #ТелеканалУкраїна  #Сьогодні #УкраїнціРазом; 

- до Дня Європи бібліотекарі вирішили провести не конкурс дитячого малюнка, 

а віртуальну виставку робіт читачів бібліотеки; 

- книжкова викладка «Мужність і відвага крізь покоління» та пропонує своїм 

користувачам у мережі познайомитися із новими тематичними цікавими 

виданнями за допомогою віртуальної книжкової виставки; 

- книжкова викладка «Мужність і відвага крізь покоління» пропонує своїм 

користувачам у мережі познайомитися із новими тематичними цікавими 

виданнями за допомогою віртуальної книжкової виставки; 

- інформаційний віртуальний калейдоскоп  за різноманітною тематикою: 

«Велесова ніч», «Димитрівська субота», «Про читання як чудовий спосіб 

поліпшити свою усну мову і підвищити грамотність», «30 потужних цитат 

незламного Василя Стуса», «Місцеві вибори 2020», «Цікаві звички 

письменників», «Про ХХ ювілейний радіо-диктант національної єдності»; 

- осінні читання  проведено в Успенській сільській філії; 

- відбувся перегляд двох нових серій графічних робіт заслуженого діяча 

мистецтв України Миколи Бондаренка: «Пастухи калякають» (33 гравюри) та 

«Маруся Чурай» (23 гравюри); 

- трансляція онлайн-зустрічі організованої Сумською обласною універсальною 

науковою бібліотекою із нашим земляком, майстром гравюри Миколою 

Бондаренком; 

- віртуальну книжкову виставку «Нетлінний подвиг в ім'я України». 

 

Пріоритетні напрямки роботи управління освіти, молоді, спорту, 

культури та туризму Буринської міської ради на 2021 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, 
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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; 

 залучення молоді до участі в змаганнях різних рівнів; 

 підвищення якісного показника участі закладів загальної середньої 

освіти та молоді Буринської територіальної громади у міських, 

районних та обласних змаганнях;  

 продовження фінансування заходів, пов’язаних із відрядженням 

здобувачів освіти та молоді на змагання.  

У роботі закладів культури та сільських бібліотек: 

 забезпечення на території Буринської 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 
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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 2021 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 секретарем 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: (05454) 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 2021 рік 

 

№ 

з/п 

Посада працівника 

управління освіти, 

молоді, спорту, 

культури та туризму 

Прізвище,  

тел’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, 

тел. Зарічна 

76-Б 

тел. 2-46-09 

2 Головний бухгалтер 

централізованої 

бухгалтерії управління 

освіти, молоді, спорту, 

культури та туризму 

Лиховоз  

Юлія 

Олександрівна  

Понеділок  

10.00-12.00 

м. Буринь, 

тел. Зарічна 

76-Б 

тел. 2-46-09 

3 Головний спеціаліст 

управління освіти, 

молоді, спорту, 

культури та туризму  

Дехніч  

Таміла 

Василівна  

Вівторок 

09.00-12.00 

м. Буринь, 

тел. Зарічна 

76-Б 

тел. 2-46-09 

4 Головний спеціаліст 

управління освіти, 

молоді, спорту, 

культури та туризму 

Місевріна  

Віталія 

Олександрівна  

Середа 

09.00-12.00 

м. Буринь, 

тел. Зарічна 

76-Б 

тел. 2-46-09 

mailto:41825775@mail.gov.ua
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5 Спеціаліст 1 категорії 

управління освіти, 

молоді, спорту, 

культури та туризму 

Бондаренко 

Ірина 

Сергіївна 

Четвер 

09.00-12.00 

м. Буринь, 

тел. Зарічна 

76-Б 

тел. 2-46-09 

6 Спеціаліст 1 категорії 

управління освіти, 

молоді, спорту, 

культури та туризму 

Черненко 

Алла 

Григорівна 

П’ятниця 

09.00-12.00 

м. Буринь, 

тел. Зарічна 

76-Б 

тел. 2-46-09 

7 Завідувач сектора 

молоді, спорту 

управління освіти, 

молоді, спорту, 

культури та туризму 

Романчук  

Ярослав 

Михайлович  

Середа 

09.00-12.00 

м. Буринь, 

вул. Зарічна 

76-Б 

тел. 2-46-09 

8 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 

9 Начальник відділу 

культури та туризму 

управління освіти, 

молоді, спорту, 

культури та туризму 

Вареник  

Світлана  

Сергіївна  

П’ятниця 

09.00-12.00 

м. Буринь, 

вул. Зарічна 

76-Б 

тел. 2-46-09 

 

Циклограма діяльності управління освіти, молоді, спорту, культури та 

туризму  

 

Захід 

 

Відповідальний Термін 

виконання 

Апаратна нарада 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 

Бондаренко І.С. 1 раз на два 

місяці 

Наради, семінари практичних 

психологів, соціальних педагогів 

Бондаренко І.С.  Січень, 

березень, 

травень, 

жовтень 



40 
 

Засідання атестаційної комісії 

управління освіти, молоді, спорту, 

культури та туризму 

Черненко А.Г. Жовтень, 

березень, 

квітень 

Розробка плану роботи на 2022 рік Місевріна В.О. Грудень  

Інструктивно-методична нарада 

працівників закладів культури та 

бібліотекарів  

Вареник С.С. Раз у квартал 

(перша середа 

місяця) 

Робота зі зверненнями громадян Вареник С.С. Постійно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ДОРАДЧА ДІЯЛЬНІСТЬ  

 

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

туризму Буринської міської ради на 2021 рік 

 

№ 

п/п 

Тематика  Термін 

виконання 

 

Відповідальні 

 

1 Про стан роботи відділу культури та 

туризму за 2020 рік 

 

Березень Вареник С.С. 

Про стан організації підвезення до 

закладів освіти та у зворотному напрямку 

учнів і педагогічних працівників  

Юрченко М.М.  

Про впровадження та реалізацію завдань 

програми розвитку дітей старшого 

дошкільного віку «Впевнений старт» 

закладами дошкільної освіти 

Місевріна В.О. 

Про логопедичний супровід дітей з 

особливими освітніми потребами 

Чугай О.М.  

2 Про результати ДПА учнів 4-х, 9-х класів 

у 2020/2021 навчальному році 

 

Червень  Черненко А.Г. 

Дехніч Т.В. 

Про формування засад здорового способу 

життя в учнів під час освітнього процесу 

Бондаренко І.С. 

Про облік дітей дошкільного, шкільного 

віку та учнів 

Дехніч Т.В. 

Місевріна В.О. 

Бондаренко І.С.   

Про виконання бюджету освітньої галузі 

за I півріччя 2021 року 

Лиховоз Ю.О. 

Про хід виконання рішеня колегії 

управління освіти, молоді, спорту, 

культури та туризму Буринської міської 

ради від 25 червня 2020 року  

«Психологічне і соціально-педагогічне 

забезпечення та супровід інклюзивного 

навчання дітей з особливими освітніми 

протребами» 

Бондаренко І.С. 

 

Про хід виконання рішеня колегії 

управління освіти, молоді, спорту, 

культури та туризму Буринської міської 

ради від 25 червня 2020 року «Про стан 

реалізації Нової української школи в 

контексті реформування освіти» 

Черненко А.Г. 
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Про хід виконання рішеня колегії 

управління освіти, молоді, спорту, 

культури та туризму Буринської міської 

ради від 25 червня 2020 року «Про 

результати проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання навчальних 

досягнень учнів у 2021 році» 

Лиховоз Ю.О. 

3 Про результати проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання навчальних 

досягнень учнів у 2021 році  

 

Вересень Дехніч Т.В. 

Про організацію якісного, безпечного 

харчування у закладах освіти Буринської 

міської ради  

 

Черненко А.Г. 

 

Про виконання у закладах освіти 

Буринської міської ради комплексних 

заходів з протипожежної безпеки та 

охорони праці 

Норець В.В. 

Про підготовку закладів культури до 

осінньо-зимового періоду 

Вареник С.С. 

Про хід виконання рішеня колегії 

управління освіти, молоді, спорту, 

культури та туризму Буринської міської 

ради від 17 вересня 2020 року «Про стан 

роботи шкільних бібліотек у закладах 

загальної середньої освіти та 

забезпеченість учнів підручниками» 

Черненко А.Г. 

Про хід виконання рішеня колегії 

управління освіти, молоді, спорту, 

культури та туризму Буринської міської 

ради від 17 вересня 2020 року «Про стан 

реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді 

у закладах загальної середньої освіти та 

діяльність шкільних музеїв» 

Бондаренко І.С. 

4 Про хід виконання комплексної 

Програми розвитку освітньої галузі  

Буринської міської ради у 2021 році 

Грудень Дехніч Т.В. 

Про хід виконання Програми розвитку 

фізичної культури і спорту у 2021 році 

 

Романчук С.С. 
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Про стан роботи управління освіти, 

молоді, спорту, культури та туризму, 

закладів освіти Буринської міської ради  

зі зверненнями громадян та з питань 

виконання Закону України «Про 

запобігання корупції» упродовж 2021 

року  

Вареник С.С. 

Про виконання плану роботи управління 

освіти, молоді, спорту, культури та 

туризму на 2021 рік. Схвалення плану 

роботи управління освіти,молоді, спорту, 

культури та туризму на 2022 рік 

Місевріна В.О.  

 

3.2. Наради керівників закладів освіти на 2021 рік 

 

 

№ 

з/п 

 

Тематика засідань 

 

Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

 Січень   

1 Про підсумки роботи закладів освіти з 

питань попередження дитячого 

травматизму протягом 2020 року 

Головко А.М.  

2 

 

Про запобігання та протидію булінгу, 

домашньому насильству 

Бондаренко І.С.  

3 Про порядок та особливості проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання у 

2021 році. 

 

Дехніч Т.В.  

4 Про рух учнів за I семестр 2020-2021 

навчальному році 

Дехніч Т.В.   

5 Про аналіз функціонування сайтів 

закладів освіти 

Бондаренко І.С.  

6 Про хід підготовки до атестації 

педагогічних працівників  

Черненко А.Г.  

7 Про формування профорієнтаційних 

інтересів і нахилів учнів 9-х класів 

закладів загальної середньої освіти за 

підсумками допрофільної і 

профорієнтаційної діагностики 

Місевріна В.О.  

8 Про методичні рекомендації щодо 

підвищення ефективності дистанційного 

навчання в закладах загнальної середньої 

освіти (за результатами моніторингового 

дослідження) 

Дехніч Т.В.  
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9 Про результати вивчення організації і 

ведення обліку дітей дошкільного, 

шкільного віку та учнів 

Дехніч Т.В.  

 Березень   

1 Про підсумки реєстрації випускників   

11-х класів ЗЗСО Буринської міської 

ради для участі у ЗНО-2021 

Дехніч Т.В.  

2 Про стан та перспективи спортивно-

масової роботи в ЗЗСО 

 

Романчук Я.М.  

3 Про стан організації навчання та 

перевірки знань з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності у закладах освіти 

Норець В.В.  

4 Про роботу управління освіти, молоді, 

спорту, культури та туризму Буринської 

міської ради щодо виконання законів 

України «Про звернення громадян» «Про 

доступ до публічної інформації» 

Вареник С.С.  

5 Про формування перспективної мережі 

закладів освіти Буринської міської ради 

на 2021-2022 н.р. 

Дехніч Т.В.  

6 Про підсумки статистичної звітності за 

формою 85-К за 2020 рік 

Місевріна В.О.  

7 Про роботу з профілактики насильства та 

правопорушень серед учнівської молоді 

у закладах загальної середньої освіти 

Бондаренко І.С.   

 Травень   

1 Про вимоги до проведення державної 

підсумкової атестації та порядок 

закінчення навчального року 

Дехніч Т.В.  

2 Про організацію роботи закладів 

дошкільної освіти в підготовці до 

літнього періоду 

Місевріна В.О.  

3 Про організаційне забезпечення літньої 

оздоровчої кампанії дітей та підлітків у 

2021 році 

Черненко А.Г.   

4 Про підходи до формування освітніх 

програм та навчальних планів закладів 

загальної середньої освіти на 2021/2022 

навчальний рік 

Дехніч Т.В.  

5 Про підсумки виховної роботи у 

закладах загальної середньої освіти  

Бондаренко І.С.  

6 Про організацію ремонтних робіт у 

закладах освіти та зміцнення матеріально-

технічного забезпечення. 

Норець В.В.  
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7 Про результати навчання учнів з 

особливими освітніми потребами 

Бондаренко І.С.  

8 Про діяльність адміністрації закладу 

освіти в інклюзивнму освітньому 

середовищі 

Чугай О.М.  

 Червень   

1 Про аналіз руху учнів закладів освіти 

Буринської міської ради на кінець 

2020/2021 н.р. 

Дехніч Т.В.  

2 Про підсумки атестації педагогічних 

працівників в 2021 році 

 

Черненко А.Г.  

3 Про роботу пришкільних таборів 

відпочинку з денним перебуванням дітей 

влітку 

Черненко А.Г.  

4 Про організацію проходження медичних 

огладів працівників закладів освіти 

Черненко А.Г.   

5 Про підсумки проведення звіту керівника 

перед громадськістю. 

 

Дехніч Т.В.  

6 Про результати навчання учнів за 

підсумками 2020/2021 н.р., підсумки 

проведення державної підсумкової 

атестації 

Дехніч Т.В.  

7 Про роботу з профілактики насильства та 

правопорушень серед учнівської молоді у 

закладах загальної середньої освіти 

Бондаренко І.С.   

 Серпень   

1 Про організований початок нового 

2021/2022 навчального року  

Дехніч Т.В.  

2 Про підсумки огляду на кращу 

підготовку закладів освіти Буринської 

міської ради до нового 2021/2022 н.р. 

Дехніч Т.В.  

3 Про підсумки готовності закладів 

дошкільної освіти до нового навчального 

року та результати оздоровлення  

Місевріна В.О.  

4 Про хід набору до 1-х, 10-х класів та 

формування мережі закладів освіти до 

нового 2021/2022 н.р. 

Дехніч Т.В.  

5 Про стан організації індивідуального та 

інклюзивного навчання здобувачів 

освіти закладів загальної середньої 

освіти 

Бондаренко І.С.  

6 Про соціальний захист дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

Черненко А.Г.  
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7 Про організацію проведення спортивно-

масових заходів зі здобувачами освіти 

зкладів загальної середньої освіти у 

2021/2022 н.р. 

Романчук Я.М.  

 Вересень   

1 Про стан організації підвезення учнів, 

вихованців та працівників до місць 

навчання та у зворотньому напрямку 

Юрченко М.М.  

2 Про стан кадрового забезпечення у 

закладах освіти 

 

Черненко А.Г.  

3 Про організацію та проведення 

районного туру Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року - 2022» 

Бондаренко І.С.  

4 Стан забезпеченості підручниками, 

навчальною, довідковою та методичною 

літературою закладів освіти Буринської 

міської ради у 2021/2022 н.р. 

Черненко А.Г.  

5 Про підготовку закладів освіти 

Буринської міської ради до початку 

опалювального сезону 

Юрченко М.М.  

6 Про результати участі випускників ЗЗСО 

Буринської міської ради у зовнішньому 

незалежному оцінюванні 2021 

Дехніч Т.В.  

7 Про підсумки літнього відпочинку та 

оздоровлення дітей та підлітків улітку 

2021 року 

Черненко А.Г.  

8 Про формування позитивноного 

мікроклімату в колективі у сприйнятті 

різноманітності кожної особистості 

Чугай О.М.   

 Листопад   

1 Про проведення ІІ (міського) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін у 2021/2022 

навчальному році 

Місевріна В.О.  

2 Про розвиток учнівського 

самоврядування, використання нових 

форм та реалізації виховного потенціалу 

молодіжного руху, розвиток 

волонтерського руху 

Бондаренко І.С.  

3 Про психологічні аспекти організації 

освітнього процесу в закладах освіти 

Бондаренко І.С.  

4 Про роботу з обліку продовження 

навчання та працевлаштування 

випускників 2021 року  

Місевріна В.О.   
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5 Про охоплення дітей позашкільною 

освітою  

Вареник С.С.   

6 Про профілактику виробничого 

травматизму у закладах освіти 

Головко А.М.  

7 Про підсумки проведення районного 

туру Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року - 2022» 

Бондаренко І.С.  

8 Про організацію роботи з безпеки 

життєдіяльності в ЗДО 

Місевріна В.О.   

 

3.3. Наради заступників директорів з навчально-виховної роботи на 2021 рік 

 

№ 

з/п 

 

Тематика засідань 

 

Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

Січень  

1 Про проведення фестивалю дитячої та 

юнацької творчості  

Бондаренко І.С.  

Лютий 

1 Підготовка до проведення ЗНО-2021  Дехніч Т.В.  

2 Виявлення обдарованих учнів у школі: 

місія (не)здійсненна 

Місевріна В.О.  

Березень 

1 Про підсумки проведення І етапу 

фестивалю дитячої та юнацької 

творчості  

Бондаренко І.С.  

2 Про проведення щорічної 

Всеукраїнської весняної акції 

«Благоустрій України» 

Бондаренко І.С.  

3 Про організацію місячника «Чисте 

довкілля» в закладах освіти 

Бондаренко І.С.  

Квітень 

1 Про організоване закінчення 2020/2021 

навчального року 

Дехніч Т.В.  

2 Про організацію роботи із безпеки 

життєдіяльності. Про проведення Тижня 

безпеки життєдіяльності в закладах 

освіти 

Бондаренко І.С.  

Травень  

1 Про проведення заходів з нагоди 

випуску здобувачів освіти 9, 11 класів 

закладів загальної середньої освіти 

 

Бондаренко І.С.  
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2 Про організацію профорієнтаційної 

роботи в закладах загальної середньої 

освіти 

Місевріна В.О.  

3 Про проведення ІІ етапу дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») 

Бондаренко І.С.  

4 Про запобігання дитячого травматизму 

серед здобувачів освіти та вихованців 

під час проведення літніх канікул 2021 

року та оздоровчої кампанії 

Бондаренко І.С.  

5 Про підсумки  виховної роботи в ЗЗСО 

Буринської міської ради в 2020/2021 н.р. 

    

Бондаренко І.С.  

                                                       Серпень 

1 Про організований початок 2020/2021 

навчального року 

Дехніч Т.В.  

2 Про проведення І (зонального) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року-2022» 

Бондаренко І.С. 

 

 

3 Про організацію інклюзивного та 

індивідуального навчання в ЗЗСО 

Буринської міської ради 

Бондаренко І.С.  

4 Про організацію роботи з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності в закладах 

освіти Буринської міської ради у 

2021/2022 н.р.  

Бондаренко І.С.  

5 Про організацію виховної роботи у 

закладах загальної середньої освіти у 

2021/2022 н. р.» 

Бондаренко І.С.  

Вересень 

1 Про оформлення звітної документації 

 

Дехніч Т.В. 

Бондаренко І.С.  

 

2 Про форми і методи роботи з 

обдарованими та таловитими дітьми 

 

Місевріна В.О.  

3 Про організацію та проведення Дня 

працівників освіти 

Бондаренко І.С.  

Жовтень 

1 Про проведення І та ІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад та 

творчих конкурсів 

Місевріна В.О.   
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2 Про атестацію педагогічних працівників Черненко А.Г.  

Листопад  

1 Про підсумки І (зонального) туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року-2022» 

Бондаренко І.С.   

                                                     Грудень 

1 Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад у 2021/2022 н.р. 

Місевріна В.О.  

 

3.7. Інструктивно-методичні наради  

працівників закладів культури та бібліотекарів на 2021 рік 

 

Лютий  

1 Організаційно-творча та фінансово-

господарська діяльність сільських 

клубних закладів та бібліотек у 2020 році 

та пріоритетні завдання на 2021 рік 

Вареник С.С.   

2 Про підсумки здачі статистичних звітів 

 

Вареник С.С.  

3 Ведення документації в закладах 

культури та бібліотеках. Якісний та 

кількісний склад 

Вареник С.С.  

4 Про підсумки перевірки дотримання 

графіків роботи закладими культури 

Вареник С.С.   

Травень  

1 Організація і проведення календарних 

свят. Методичні рекомендації по 

проведенню місцевих свят клубними 

працівниками та бібліотекарями громади 

Вареник С.С.  

2 Клубні формування, охоплення  

населення гуртковою роботою  

 

Вареник С.С. 

 

 

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. 

 

 

Серпень  

1 Стан організації дозвілля населення та 

надання послуг клубними закладами та 

бібліотеками громади у поточний рік  

Вареник С.С.   

2 Стан виконання робочих планів 

закладами культури 

Вареник С.С.  
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3 Організація роботи з Охорони праці та 

цивільного захисту в закладах культури 

та бібліотеках Буринської ОТГ 

Вареник С.С. 

Норець В.В. 

 

 

4 Підготовка закладів культури до осінньо-

зимового періоду. Ремонтні роботи. 

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 Участь закладів культури у масових 

заходах, конкурсах, фестивалях, їх 

результати. 

Вареник С.С.  

4 Підсумки роботи за 2021 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 діяльність дошкільних навчальних закладів 

за формою 85-К 

Місевріна В.О.  

2 Дані про функціонування ЗДО за звітний період Місевріна В.О. 

3 Звіт про травматизм, форма 7-ТНВ, НВ (річна) Головко А.М.  

4 Про заходи щодо організації та проведення 

новорічних та різдвяних свят  

Бондаренко І.С.  

5 Зведений звіт позашкільних закладів, 1-ПЗ Бондаренко І.С.  

6 Прогнозована мережа класів та груп на 2020/2021 

н.р.  

Дехніч Т.В.  

7 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.  

 

 

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

9 Річний статистичний звіт закладів культури і 

мистецтв (до 15.01) 

Вареник С.С.  

10 Про поновлення банку даних дітей з особливими 

освітніми потребами 

Бондаренко І.С. 

Лютий 

1 Списки дітей пільгових категорій, які потребують 

оздоровлення в 2021 році 

Черненко А.Г.  

2 Замовлення підручників на 2021/2022 навчальний рік 

для 3,7 класів 

  Черненко А.Г.  

3 Звіт участі та успішності учнів в ІІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 

Місевріна В.О.  

Березень 

1 Звіт про проведення Тижня протипожежної безпеки 

 

Бонаренко І.С. 

Квітень 

1 Інформація про претендентів на нагородження 

золотими та срібними медалями 

Дехніч Т.В.  

2 Розклад проведення ДПА. Склад атестаційних 

комісій на ДПА. Склад апеляційних комісій 

Дехніч Т.В.  

3 Звіт про проведення Дня цивільного захисту у 

закладах освіти 

Бондаренко І.С. 

4 Звіт про підсумки атестації педагогічних працівників 

ЗЗСО Буринської міської ради у 2020 році 

Черненко А.Г.  



52 
 

Травень 

1 Попереднє комплектування закладів освіти  

педкадрами у 2021/2022 н.р. 

Черненко А.Г.  

2 Списки та пакети документів на дітей пільгових 

категорій, які будуть оздоровлюватися влітку 2021 р. 

Черненко А.Г. 

Романчук Я.М.  

3 Прогнозовані показники роботи таборів з денним 

перебуванням 

Черненко А.Г. 

4 Статистичний та аналітичний звіти про роботу 

психологів та соціальних педагогів за 2020/2021 н.р. 

Бондаренко І.С.  

5 Результати роботи гуртків у 2020/2021 н.р. 

 

Вареник С.С.  

6 Інформація про виконання плану заходів щодо 

протидії торгівлі людьми 

Бондаренко І.С. 

7 Інформація щодо виконання плану заходів щодо 

розвитку психологічної служби управління освіти, 

молоді, спорту, культури та туризму Буринської 

міської ради  

Бондаренко І.С.  

8 Про поновлення банку даних дітей з особливими 

освітніми потребами 

Бондренко І.С. 

Червень 

1 Звіт про результати навчальних досягнень учнів за 

2020-2021 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 Аналітичний звіт про діяльність психологічної 

служби за рік 

 

Бондаренко І.С. 

Липень 

1 Інформація про хід оздоровлення дітей і підлітків Черненко А.Г. 

Романчук Я.М. 

2 Інформація про хід підготовки закладів освіти до 

нового 2021/2022 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 2021/2022 н.р. 

Юрченко М.М. 

 

4 Інформація про комплектацію педагогічними 

працівниками закладів освіти 

Черненко А.Г.  

5 Інформація про підсумки оздоровчої кампанії Черненко А.Г. 

Місевріна В.О. 

Ромачнук Я.М.  

6 Про підсумки проведення ЗНО-2021 Дехніч Т.В.  



53 
 

Вересень 

1 Зведений звіт денних закладів загальної середньої 

освіти за формою №76- РВК на початок 2021/2022 

навчального року 

Дехніч Т.В.  

2 Відомості про мови навчання та вивчення мови як 

предмета у закладах загальної середньої освіти за 

формою Д-7-8  

Дехніч Т.В. 

3 Звіт про кількість дітей шкільного віку за формою 

№77-РВК  

Дехніч Т.В. 

4 Зведений звіт вечірніх (змінних) шкіл за формою № 

ЗВ-1 

Дехніч Т.В. 

5 Відомості про заклади спеціальної освіти за формою 

№ Д-9 

Дехніч Т.В. 

6 Зведений звіт про чисельність і склад педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти за 

формою № 3-РВК 

Новак С.С. 

7 Відомості про матеріальну базу денних закладів 

загальної середньої освіти та використання сучасних 

інформаційних технологій за формою № Д-4 

Дехніч Т.В. 

8 Відомості про групування денних закладів закладів 

загальної середньої освіти за кількістю вчителів, 

класів і учнів та про наповнюваність класів учнями 

по закладах за формою № Д-6 

Дехніч Т.В. 

9 Відомості про профільне навчання і поглиблене 

вивчення предметів у денних закладах закладів 

загальної середньої освіти за формою № Д-5 

Дехніч Т.В. 

10 Зведений звіт про продовження навчання для 

здобуття повної середньої освіти випускниками 9-х 

класів загальноосвітніх навчальних закладів за 

формою № 1-ЗСО 

Місевріна В.О. 

11 Остаточна мережа ЗЗСО на 2021/2022 н.р. Дехніч Т.В. 

12 Інформація про працевлаштування випускників 9, 11 

класів 

Місевріна В.О. 

13 Про кількість дітей ЗЗСО соціально незахищених 

категорій  

Черненко А.Г.  

14 Плани, графіки роботи практичних психологів, 

соціальних педагогів 

Бондаренко І.С. 

15 Інформація про кадровий склад психологічної 

служби 

Бондаренко І.С.  

16 Про стан організації харчування  Черненко А.Г. 

Місевріна В.О. 

17 Розклад роботи гуртків 

 

Вареник С.С.  

18 Про комплектацію закладів освіти на 2021/2022 н.р. 

та тарифікацію педагогічних працівників  

Домашенко В.М. 
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19 Зведений звіт денних ЗНЗ-1, 76-РВК, 77-РВК 

(Програма «Курс. Школа») (14.09) 

Дехніч Т.В. 

20 Відомості про мови навчання та вивчення мови як 

предмета у загальноосвтніх навчальних закладах 

системи МОН комунальної форми власності на 

початок 2021-2022 навчального року (Д-7-8) (25.09) 

Дехніч Т.В.  

21 Зведений звіт вечірніх (змінних) шкіл на початок 

2021-2022 навчального року (ЗНЗ-2) (28.09) 

Дехніч Т.В.  

22 Звіт про проведення тижня «Увага! Діти на дорогах» Бондаренко І.С. 

23 Про мережу і кількість груп ЗДО Місевріна В.О.  

24 Списки педпрацівників закладів освіти Черненко А.Г.  

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

26 Створення бази даних про педагогічні кадри 

дошкільних, закладів загальної середньої освіти 

Новак С.С. 

27 Інформація про тимчасово переміщених дітей із 

Луганської, Донецької областей 

Черненко А.Г. 

28 Про поновлення банку даних дітей з особливими 

освітніми потребами 

Бондаренко І.С. 

29 Звіт про виховну роботу у ЗЗСО за 2020/2021 н.р. 

 

Бондаренко І.С.  

Жовтень 

1 Звіт про заходи в рамках «Тижня безпеки 

життєдіяльності» 

Бондаренко І.С. 

2 Звіти про видані документи про освіту випускникам 

2021 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 83-РВК про чисельність і склад 

педпрацівників ЗЗСО на 1 жовтня 2021 року (17.10) 

Новак С.С.  

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

6 Зведена таблиця Відомості про заклади спеціальної 

освіти (Д-9) 

Дехніч Т.В. 

7 Про організацію роботи закладів позашкільної освіти 

 

Вареник С.С. 

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» 

Бондаренко І.С. 

4 Формування списків випускників для видачі 

документів про освіту 

Дехніч Т.В.  
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5 Звіт про підсумки проведення І-ІІ етапів 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені 

Тараса Шевченка 

Місевріна В.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 2021/2022 

навчального року в денних загальноосвітніх 

навчальних закладах системи МОН України 

комунальної формивласності (Д-5)  

Дехніч Т.В.  

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

Грудень 

1 Звіт про підсумки проведення І-ІІ етапів 

Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика 

Місевріна В.О.  

2 Звіти участі та успішності учнів в І-ІІ етапах 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 

Місевріна В.О. 

3 Звіт про підсумки проведення І-ІІ турів 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» 

Бондаренко І.С.  

4 План заходів з організації та проведення у закладах 

загальної середньої освіти зимових шкільних канікул 

Бондаренко І.С.  

5 Звіт з фізичної культури і спорту за 2021 рік № 2-ФК   Романчук Я.М.   

6 Інформація про виконання плану заходів щодо 

протидії торгівлі людьми 

Бондаренко І.С.  

7 Інформація щодо виконання плану заходів щодо 

розвитку психологічної служби управління освіти, 

молоді, спорту, культури та туризму Буринської 

міської ради  

Бондаренко І.С.  

8 Звіт про продовження навчання для здобуття повної 

загальної середньої освіти випускниками 9-х класів 

ЗНЗ, 1-ЗСО (05.12) 

Місевріна В.О. 

Щомісячно 

1 Інформація про ухилення від навчання  Бондаренко І.С. 

2 Інформація про дітей сиріт із числа переселенців із 

Луганської, Донецької областей 

Черненко А.Г.  

3 Інформація щодо концертно-фестивальної 

діяльності, виставок, спортивних змагань та інших 

туристично-привабливих заходів (до 25 числа) 

Вареник С.С. 

4 Звіт про обсяги реалізації платних послуг населенню 

№ 22-послуги (до 25 числа) 

Вареник С.С. 
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5 Моніторинг культурно-дозвіллєвої діяльності, 

організаційно-методичного забезпечення, роботи 

клубних закладів в галузі культури  

Вареник С.С. 

Щоквартально 

1 Про стан травматизму (квартальний) Головко А.М. 

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.  

 

4.2. Циклограма ділової документації на 2021 рік 

 

№ Тематика 

 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1 Підготувати наказ про курсову 

перепідготовку педагогічних працівників 

Черненко А.Г.  

                                               Січень 

1 Підготувати наказ про участь здобувачів 

освіти у Міжнародному математичному 

конкурсі «Кенгуру», Всеукраїнському 

фізичному конкурсі «Левеня» 

Місевріна В.О.  

2 Підготувати наказ про підсумки 

проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 

Місевріна В.О.   

3 Підготувати наказ про проведення огляду 

міського дитячого мистецького конкурсу   

Бондаренко І.С.   

4 Підготувати наказ про призначення 

відповідального за проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання 

2021 

Дехніч Т.В.   

5 Підготувати наказ про проведення  

чемпіонату Буринщини з футзалу серед 

аматорських команд 

Романчук Я.М.   
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6 Підготувати наказ про проведення  

чемпіонату Буринщини з волейболу 

серед аматорських команд 

Романчук Я.М.  

7 Підготувати наказ про проведення  

змагань для школярів «Спортивні 

канікули» (волейбол, настільний теніс) 

Романчук Я.М. 

 

 

8 Підготувати наказ про проведення  

турніру з баскетболу на кубок м. Буринь 

серед вихованців ДЮСШ  

Романчук Я.М. 

 

 

9 Підготувати наказ про проведення  

змагань з волейболу серед юнаків в залік 

спартакіади школярів  

Романчук Я.М. 

 

 

10 Підготувати наказ Про затвердження 

графіку щорічних відпусток працівників 

управління освіти, молоді, спорту, 

культури та туризму Буринської міської 

ради на 2021 рік 

Новак С.С. 

 

 

11 Підготувати наказ про проведення  

щорічного Всеукраїнського конкурсу на  

кращий веб-сайт закладу освіти 

Бондаренко І.С.   

12 Підготувати наказ про організацію 

харчування дітей у закладах загальної 

середньої освіти в 2021 році  

Черненко А.Г.   

13 Підготувати наказ про організацію 

роботи зі зверненнями громадян в 

управлінні освіти, молоді, спорту, 

культури та туризму Буринської міської 

ради на 2021 рік  

Вареник С.С.  

14 Підготувати наказ про організацію 

особистого прийому громадян в 

управлінні освіти, молоді, спорту, 

культури та туризму Буринської міської 

ради у 2021 році  

Вареник С.С.  

15 Підготувати наказ про організацію 

проведення обов’язкових 

профілактичних оглядів здобувачів 

освіти закладів загальної середньої освіти 

в 2021 р. 

Черненко А.Г.   

                                    Лютий 

1 Підготувати наказ про проведення І етапу  

обласного конкурсу на кращий Інтернет 

сайт у закладах дошкільної освіти 

Місевріна В.О.    

2 Підготувати наказ про затвердження 

плану заходів з цивільного захисту на 

2021 рік 

Норець В.В.  
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3 Підготувати наказ про проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання – 

2021 

Дехніч Т.В.   

4 Підготувати наказ про проведення  

першості з шахів та шашок  

 

Романчук Я.М.   

5 Підготувати наказ про проведення 

відкритого волейбольного турніру 

пам’яті героя-земляка І.В. Прасолова 

Романчук Я.М.   

6 Підготувати наказ про підсумки 

проведення огляду міського дитячого 

мистецького конкурсу  

Бондаренко І.С.   

 Березень   

1 Підготувати наказ про попередження 

дитячого травматизму під час весняних 

канікул  

Бондаренко І.С.  

2 Про направлення учнів закладів загальної 

середньої освіти Буринської міської ради 

на пробне ЗНО-2021 

Дехніч Т.В.  

3 Підготувати лист про проведення 

щорічної Всеукраїнської весняної акції 

«Благоустрій України» 

Бондаренко І.С.  

4 Підготувати наказ про проведення Тижня 

протипожежної безпеки 

Бондаренко І.С.  

5 Підготувати наказ про проведення ІІ 

етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») 

Бондаренко І.С.  

6 Підготувати наказ про підготовку та 

проведення «Дня ЦЗ» та об’єктових 

тренувань у закладах освіти 

Бондаренко І.С..  

7 Підготувати наказ про організацію 

місячника «Чисте довкілля» в закладах 

освіти 

Бондаренко І.С.  

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 

Бондаренко І.С.  
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2 Підготувати наказ про порядок 

завершення 2020/2021 навчального року 

та проведення державної підсумкової 

атестації осіб, які здобувають загальну 

середню освіту  

Дехніч Т.В.   

3 Підготувати наказ про створення 

апеляційних комісій при управлінні 

освіти, молоді, спорту, культури та 

туризму у 2020/2021 навчальному році  

Дехніч Т.В.   

4 Підготувати наказ про підсумки атестації 

педагогічних працівників та наказ про 

нагородження педагогічних працівників 

грамотами 

Черненко А.Г.   

5 Підготувати наказ про проведення І та ІІ 

етапів обласної виставки-конкурсу 

кращих методичних розробок та обласної 

виставки огляду кращих методичних 

розробок працівників ЗДО 

Місевріна В.О.  

6 Підготувати наказ про проведення 

щорічної акції «Чисте довкілля» 

Бондаренко І.С.   

7 Підготувати наказ про організацію і 

проведення навчально-польових зборів з 

юнаками 11-х класів 

Місевріна В.О.  

8 Підготувати наказ про проведення 

змазань з легкоатлетичного 

чотириборства  

Бондаренко І.С.  

9 Підготувати наказ про проведення 

змазань з легкої атлетики 

 

Бондаренко І.С.  

10 Підготувати наказ про проведення 

закритої першості з настільного тенісу 

Романчук Я.М.  

11 Підготувати наказ про проведення 

турніру з футболу серед юніорів «Весна-

2021» 

Романчук Я.М.   

12 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 2020 році» 

Черненко А.Г.   

2 Підготувати наказ про перевірку ведення 

класних журналів 4-х класів та виконання 

навчальних програм 

Черненко А.Г.   
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3 Підготувати наказ про організацію 

літнього оздоровлення та відпочинку 

дітей влітку 2021 року 

Черненко А.Г.    

4 Підготувати наказ про запобігання 

дитячого травматизму серед здобувачів 

освіти та вихованців під час проведення 

літніх канікул 2020/2021 навчального 

року та оздоровчої кампанії 

Головко А.М.  

5 Підготувати наказ про підсумки 

фізкультурно-оздоровчої та спортивно-

масової роботи 

Бондаренко І.С. 

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 стан охорони 

праці, безпеки життєдіяльності у 

закладах освіти  

Норець В.В. 

Бондаренко І.С. 

 

10 Підготувати наказ про проведення 

звітування керівників закладів освіти у 

2021 році перед педагогічним колективом 

та громадськістю 

Дехніч Т.В.  

11 Підготувати наказ про направлення учнів 

закладів загальної середньої освіти 

Буринської міської ради на ЗНО-2021 

Дехніч Т.В.  

 Червень   

1 Підготувати наказ про підсумки 

проведення та результати державної 

підсумкової атестації здобувачів освіти 4, 

9 класів закладів загальної середньої 

освіти у 2021 році 

Черненко А.Г. 

Дехніч Т.В. 

 

2 Підготувати звіт про роботу 

психологічної служби за 2020/2021 

навчальний рік 

Бондаренко І.С.   

3 Підготувати аналітичні матеріали за 

результатами навчальних досягнень 

здобувачів освіти 5-11 класів 

Дехніч Т.В.   

4 Підготовка наказу про проведення 

змагань «Веселі старти» серед школярів 

3-4-х класів до Міжнародного Дня 

захисту дітей  

Романчук Я.М.   
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6 Підготувати наказ про проведення 

відкритого турніру з міні-футболу серед 

вихованців Спортивного клубу 

Романчук Я.М.  

7 Підготувати наказ про проведення 

чемпіонату Буринщини з паркового 

волейболу 

Романчук Я.М.  

8 Підготувати наказ про проведення 

змагань з легкої атлетики серед 

вихованців Спортивного клубу до 

Міжнародного Олімпійського дня 

Романчук Я.М.   

9 Підготувати наказ про проведення 

легкоатлетичного кросу присвячений 

Міжнародному Олімпійському дню 

Романчук Я.М.  

10 Підготувати наказ про організацію та 

проведення велопробігу до Дня 

Конституції України  

Романчук Я.М.   

 Липень   

1 Підготувати наказ про організацію 

перевірки стану готовності закладів 

дошкільної, загальної середньої 

позашкільної освіти до роботи в новому 

2021/2022 навчальному році  

Дехніч Т.В.   

 Серпень   

1 Про продовження дії класів з 

інклюзивним навчанням  

 

Бондаренко І.С.   

2 Про організацію індивідуального 

навчання  

 

Бондаренко І.С.  

3 Підготувати наказ про організацію обліку 

дітей дошкільного віку від 0 до 6 років  

Місевріна В.О.   

4 Підготувати наказ про організацію 

екстернатної форми навчання в закладах 

загальної середньої освіти у 2021/2022 

навчальному році 

Дехніч Т.В.   

5 Про проведення тарифікації педагогічних 

працівників  

Дехніч Т.В.   

6 Підготувати наказ про підсумки конкурсу 

на кращу організацію роботи у 

пришкільних таборах з денним 

перебуванням 

Черненко А.Г.   

7 Підготувати наказ про виділення коштів 

на придбання шкільної та спортивної 

форми для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

Черненко А.Г.   
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8 Про організацію роботи з обдарованою 

учнівською молоддю в закладах освіти  у 

2021/2022 навчальному році 

Місевріна В.О.   

9 Підготувати наказ про роботу 

психологічної служби у 2021/2022 н.р. 

Бондаренко І.С.   

10 Підготувати наказ про організацію 

роботи щодо дотримання правил 

дорожнього руху та попередження 

дорожньо-транспортного травматизму 

Бондаренко І.С.   

11 Підготувати наказ про організацію 

роботи з пожежної безпеки 

Норець В.В.   

12 Підготувати наказ про організацію 

роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності в закладах освіти 

Буринської міської ради у 2021/2022 

навчальному році 

Бондаренко І.С.  

Вересень   

1 Підготувати наказ про проведення І і ІІ 

етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із базових дисциплін у 

2021/2022 н.р. 

Місевріна В.О.   

 2 Підготувати наказ про профілактику 

травматизму виробничого і 

невиробничого характеру 

Бондаренко І.С.  

3 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 

2021 році 

Черненко А.Г.   

4 Підготувати наказ про проведення І 

(зонального) туру Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року - 2022» 

Бондаренко І.С.   

5 Створити базу даних про педагогічні 

кадри закладів дошкільної, загальної 

середньої освіти на 2021/2022 навчальний  

рік 

Черненко А.Г.  

Місевріна В.О. 

 

6 Підготувати наказ про проведення 

атестації педагогічних працівників 

закладів освіти у 2021/2022 навчальному 

році 

Черненко А.Г.   

7 Аналіз обліку дітей дошкільного віку Місевріна В.О.   

8 Підготувати наказ про проведення 

Всеукраїнського рейду «Урок» 

Бондаренко І.С.  
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9 Підготувати наказ про посилення 

протипожежного захисту в осінньо-

зимовий період 

Норець В.В.    

10 Підготовка наказу про організацію 

харчування в 2021/2022 н.р. 

 

Черненко А.Г.   

11 Підготувати наказ про затвердження 

списків здобувачів освіти на підвіз до 

закладів освіти в І семестрі 2021/2022 н.р. 

Юрченко М.М.  

12 Підготувати наказ про проведення тижня 

«Увага! Діти на дорогах» 

 

Бондаренко І.С.  

13 Підготувати наказ про посилення 

контролю за станом організації роботи 

щодо безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу 

Бондаренко І.С.  

14 Підготувати наказ про проведення 

легкоатлетичного кросу в залік шкільної 

спартакіади школярів  

Бондаренко І.С. 

Романчук Я.М. 

 

15 Підготувати наказ про проведення 

турніру з міні-футболу серед юнаків в 

залік шкільної спартакіади  

Бондаренко І.С. 

Романчук Я.М. 

 

16 Підготувати наказ про проведення 

турніру з міні-футболу серед юнаків на 

призи клубу «Шкіряний м’яч»  

Романчук Я.М.   

17 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 

Місевріна В.О.   

2 Підготувати наказ про підсумки 

оздоровчо-відпочинкової кампанії 2021 

року 

Черненко А.Г.  

Місевріна В.О. 

 

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 

Місевріна В.О.   

5 Оновити базу даних дітей від 0 до 6 

років, що проживають на території 

Буринської територіальної громади 

Місевріна В.О.   
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6 Підготувати наказ про організацію та 

проведення «Тижня безпеки 

життєдіяльності дитини» 

Бондаренко І.С.  

7 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.   

8 Підготувати наказ про запобігання 

дитячого травматизму під час осінніх 

канікул 

Бондаренко І.С.  

9 Підготувати наказ про проведення 

спортивно-патріотичних змагань 

«Козацький гарт» серед команд закладів 

загальної середньої освіти до Дня 

Захисника України  

Романчук Я.М. 

Бондаренко І.С.  

 

10 Підготувати наказ про проведення 

відкритого турніру з міні-футболу серед 

вихованців ДЮСШ до Дня захисника 

України  

Романчук Я.М.  

11 Підготувати наказ про проведення 

змагань з баскетболу серед юнаків в залік 

спартакіади школярів  

Бондаренко І.С. 

Романчук Я.М. 

 

12 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!» 

Бондаренко І.С.   

2 Підготувати наказ про підсумки І і ІІ 

етапів Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської і 

студентської молоді ім. Т.Г.Шевченка 

Місевріна В.О.   

3 Підготувати лист про проведення Тижня 

толерантності в закладах освіти 

Бондаренко І.С.   

4 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 

Місевріна В.О. 
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2 Підготувати наказ про підсумки І 

(зонального ) етапу Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2022» 

Бондаренко І.С.   

3 Підготувати наказ про підсумки І і ІІ 

етапів Міжнародного конкурсу з 

української мови ім. П.Яцика 

Місевріна В.О.   

4 Підготувати наказ про участь у ІІ 

(регіональному) етапі Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2022» 

Бондаренко І.С.   

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 

Місевріна В.О.  

6 Проаналізувати участь та успішність 

здобувачів освіти в І-ІІ етапах 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 

Місевріна В.О.  

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 

Бондаренко І.С.  

9 Підготувати наказ про проведення 

моніторингу стану організації виховної 

роботи щодо впровадження «Концепції 

національно-патріотичного виховання» 

Бондаренко І.С.  

10 Підготувати наказ про підсумки 

моніторингу стану організації виховної 

роботи щодо впровадження «Концепції 

національно-патріотичного виховання» 

Бондаренко І.С.   

11 Підготувати наказ про проведення 

конкурсу «Проба пера» 

Бондаренко І.С.  

12 Підготувати наказ про проведення  

військово-спортивних змагань серед 

команд юнаків закладів загальної 

середньої освіти до Дня Збройних Сил 

України  

Романчук Я.М.   
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РОЗДІЛ 5. 

РОБОТА З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ  

 

№ 

з/п 

Зміст Термін 

виконання 

Відповідальний 

1 Всеукраїнський конкурс учнівської 

творчості «Об’єднаємося ж, брати 

мої» 

Січень Бондаренко І.С. 

 

 

2 Конкурс дитячої творчості  Січень, лютий  Бондаренко І.С. 

3 Всеукраїнський інтерактивний 

суспільствознавчий конкурс 

«Кришталева сова » 

Березень  Місевріна В.О. 

4 Всеукраїнський інтерактивний 

українознавчий конкурс «Соняшник» 

Березень  Місевріна В.О. 

5 Міжнародний математичний 

конкурс «Кенгуру» 

Березень  Місевріна В.О. 

6 Всеукраїнський конкурс «Левеня» Квітень Місевріна В.О. 

7 Районний фестиваль дитячої 

творчості «Слобожанська зірочка» 

серед дітей дошкільного віку, 

вихованців закладів дошкільної 

освіти  

Червень Місевріна В.О. 

8 Міжнародний конкурс з 

інформатики «Бобер» 

Жовтень Місевріна В.О. 

9 Міжнародний природознавчий 

конкурс «Осінній колосок» 

Жовтень Місевріна В.О. 

10 І етап Всеукраїнських учнівських 

олімпіад 

Жовтень Місевріна В.О. 

11 День української писемності і мови До 09.11.2020 Місевріна В.О. 

12 I тур Міжнародного конкурсу мовно-

літературного конкурсу учнівської і 

студентської молоді імені Т.Г. 

Шевченка 

Листопад Місевріна В.О. 

13 I тур Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика 

Листопад Місевріна В.О.  

14 II етап Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних предметів 

Листопад - 

грудень 

Місевріна В.О. 
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РОЗДІЛ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

з/п 

  

Захід 

Відмітка 

про 

виконання 

 Січень 

 

 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

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  

 

 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 (15-21.03.2021) 

 

 Квітень 

 

 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

 

8 

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 
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9 

 

10 

І етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

Тиждень екологічного виховання (22-26.04) 

 Травень 

 

 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

6 

 

7 

8 

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 «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 

 

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) 
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6 

 

7 

 

8 

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 

6 

Тиждень доброти і милосердя (01-08.10.2021) 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 (11-15.10.2021)  

Заходи в рамках Дня захисника України (14.10) 

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» (08-12.11.2021) 

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 (01-06.12.2021) в рамках Дня прав 

людини (10.12) 

Заходи в рамках Всесвітнього дня інвалідів (03.12.2021) 

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 Турнір з баскетболу на кубок м. 

Буринь між закладами загальної 

середньої освіти 

Січень Романчук Я.М. 

2 Чемпіонат Буринської міської 

об’єднаної територіальної громади  з 

футзалу серед аматорських команд 

Лютий-квітень Романчук Я.М.  

3 Чемпіонат Буринської міської 

об’єднаної територіальної громади з 

волейболу серед аматорських 

команд 

Лютий-

березень 

Романчук Я.М. 

4 Змагання з волейболу серед юнаків в 

залік шкільної спартакіади  

Лютий Романчук Я.М. 

 

5 Відкритий волейбольний турнір 

пам’яті героя-земляка І.В. Прасолова 

Лютий  Романчук Я.М. 

6 Змагання до свята «Буринська 

масляна-2021» (футзал, настільний 

теніс, амрреслінг, перетягування 

канату)  

Лютий  Романчук Я.М. 

7 Молодіжна акція «Сила єдності» 

 

Лютий  Романчук Я.М. 

8 Відкритий турнір з настільного 

тенісу серед школярів 

Лютий  Романчук Я.М. 

9 Проведення змагань зі стрільби 

«Влучний стрілець» в 

інтерактивному лазерному тирі 

серед допризовної молоді 

Березень Романчук Я.М.  

 

10 Змагання з волейболу серед дівчат в 

залік спартакіади школярів 

Березень  Романчук Я.М. 

 

11 Відкритий волейбольний турнір 

пам’яті Героя Радянського Союзу 

Г.П. Головенського  

Березень  Романчук Я.М. 

12 Першість міста з шахів   

 

Березень Романчук Я.М. 

13 Молодіжна акція «Зробимо своє 

місто чистим» до Міжнародного Дня 

довкілля  

Квітень  Романчук Я.М. 

14 Акція «Я обираю здоров’я» в рамках 

Всесвітнього Дня здоров’я  

Квітень Романчук Я.М. 

15 Спартакіада серед допризовної 

молоді 

Квітень Романчук Я.М. 

Місевріна В.О. 
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16 Закрита першість з настільного 

тенісу 

Квітень Романчук Я.М. 

17 Турнір з футболу серед юніорів 

«Весна-2021» 

 

Квітень Романчук Я.М. 

18 XXVІІІ спортивні ігри школярів з 

легкоатлетичного чотириборства  

Квітень Романчук Я.М. 

 

19 Турнір з футболу серед юнаків 

присвячений Дню Пам’яті та 

Примирення  

Квітень  Романчук Я.М. 

20 XXVІІІ спортивні ігри школярів з 

легкої атлетики 

Травень  Романчук Я.М. 

 

21 Спартакіада серед підприємств, 

установ та організацій м. Буринь 

Травень Романчук Я.М. 

22 Турнір з міні-футболу серед 

аматорських команд 

Травень Романчук Я.М. 

23 Молодіжна акція «Молодь за життя 

без цигарок» до Міжнародного Дня 

боротьби зтютюнопалінням 

Травень Романчук Я.М. 

24 Триденні навчально-польові збори 

військово-патріотичного 

спрямування з допризовною 

молоддю (вогнева, фізична, тактична 

підготовка) 

Травень Місевріна В.О. 

Романчук Я.М. 

 

25 Змагання «Веселі старти» серед 

здобувачів освіти 3-4 класів до 

Міжнародного Дня захисту дітей  

Червень  Романчук Я.М. 

26 Відкритий турнір з міні-футболу 

серед юнаків 

Червень  Романчук Я.М. 

27 Чемпіонат Буринщини з паркового 

волейболу  

Червень-

липень  

Романчук Я.М. 

28 Чемпіонат Буринщини з міні-

футболу 

 

Червень-

липень 

Романчук Я.М. 

29 Змагання з легкої атлетики серед 

здобувачів освіти до Міжнародного 

Олімпійського дня  

Червень  Романчук Я.М. 

30 Легкоатлетичний крос присвячений 

Міжнародному Олімпійському дню  

 Червень  Романчук Я.М. 

31 Круглий стіл з молоддю «Торгівля 

людьми та її наслідки» до 

Всесвітнього дня протидії торгівлі 

людьми  

Липень Романчук Я.М. 

32 Одноденні пішохідні походи з 

учнівською молоддю 

Липень  Романчук Я.М. 
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33 Спортивно-масові заходи до Дня 

міста (парковий волейбол, міні-

футбол, шахи, шашки, армреслінг)  

Серпень Романчук Я.М. 

34 Молодіжний велопробіг до Дня 

Державного прапора та Дня 

Незалежності України 

Серпень  Романчук Я.М. 

35 Турнір з пляжного волейболу серед 

чоловічих та жіночих команд 

Серпень  Романчук Я.М. 

36 Одноденний пішохідний похід з 

допризовною молоддю присвячений 

Дню Незалежності України  

Серпень  Романчук Я.М. 

37 Спортивні заходи присвячені Дню 

фізкультури та спорту (волейбол, 

футбол, міні-футбол, шахи, шашки 

легка атлетика) 

Вересень  Романчук Я.М. 

 

38 Легкоатлетичний крос в залік 

шкільної спартакіади школярів  

Вересень Романчук Я.М. 

 

39 Турнір з міні-футболу серед юнаків 

в залік шкільної спартакіади  

Вересень Романчук Я.М. 

 

40 Забезпечення проведення 

молодіжної акції: «Відповідальність 

починається з мене». 

Вересень Романчук Я.М. 

41 Турнір з міні-футболу серед юнаків 

на призи клубу «Шкіряний м’яч»  

Вересень Романчук Я.М. 

 

42 Відкритий турнір з настільного 

тенісу «Золота осінь» 

Вересень Романчук Я.М. 

 

43 Спортивно-патріотичні змагання 

«Козацький гарт» серед команд 

закладів загальної середньої освіти 

до Дня Захисника України  

Жовтень  Романчук Я.М. 

 

44 Відкритий турнір з міні-футболу 

серед юніорів до Дня Захисника 

України  

Жовтень  Романчук Я.М. 

 

45 Турнір з міні-футболу на кубок 

міського голови серед аматорських 

команд  

Жовтень  Романчук Я.М. 

 

46 Змагання з баскетболу серед юнаків 

в залік спартакіади школярів  

Жовтень  Романчук Я.М. 

. 

47 Турнір на кубок з футболу серед 

юнаків «Золота осінь»  

Жовтень  Романчук Я.М. 

 

48 Спартакіада серед допризовної 

молоді з військово-прикладного 

багатоборства  

Жовтень Романчук Я.М. 

 

49 Турнір на кубок з футболу серед 

ветеранів 

Листопад  Романчук Я.М. 
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50 Забезпечення проведення програми 

тренінгових занять з потенційними 

лідерами молодіжних громадських 

організацій.                                                  

Листопад Романчук Я.М. 

51 Змагання з баскетболу на кубок 

міста серед юнаків  

Листопад  Романчук Я.М. 

 

52 Навчальні заняття з вогневої 

підготовки в стрілецькому 

інтерактивному тирі зі здобувачами 

освіти  

Листопад-

грудень 

Романчук Я.М. 

 

53 Військово-спортивні змагання серед 

команд юнаків закладів загальної 

середньої освіти до Дня Збройних 

сил  

Грудень Романчук Я.М. 

 

54 Новорічний турнір з волейболу 

серед аматорських команд 

Грудень  Романчук Я.М. 

 

55 Новорічний турнір з футзалу серед 

аматорських команд 

Грудень  Романчук Я.М. 

 

56 Новорічний турнір з волейболу 

серед дівочих команд на кубок міста  

Грудень Романчук Я.М. 

 

57 Відкритий турнір з настільного 

тенісу на приз 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 Комплекс заходів, 

присвячених Новорічним та 

різдвяним святам, новорічні 

ранки, театралізовані вистави, 

театралізовані дійства, «Нехай 

здійсниться добре все і щастя 

Новий рік несе», «Рік старий 

кінчається, а новий 

починається», «Хай Новий рік 

до вас з добром прийде»,«Від 

хати до хати йдемо 

колядувати», «Коляда в кожну 

хату загляда!», «Яскрава зірка 

на небо сходить, по селу 

Коляду водить» (онлайн) 

Січень Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 

2 Комплекс заходів присвячений 

Дню Соборності України: 

інформаційні години, уроки 

історії, години патріотизму 

«Розквітай, прекрасна Україна, 

рідна земле, матінка моя», 

«Мій край – моя історія», 

«Соборна мати Україна - одна 

на всіх, як оберіг», покладання 

квітів «Соборній нашій 

Україні – слава нині і повік!», 

виставки (онлайн) 

Січень Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 

3 Комплекс заходів до Дня 

пам’яті Героїв Крут: години 

історії, історичні навігатори «І 

на Аскольдовій могилі 

яблуневий цвіт», «Хто вони 

насправді, герої Крут» 

 

Січень Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 

4 Комплекс заходів присвячених 

Дню Святого Валентина: 

розважальні вечори, ліричне 

віче, вечори відкриттів - 

«Кохання з першого погляду», 

«Любов потрібна кожному», 

«Там, де зароджується любов» 

Лютий Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 
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5 Комплекс заходів з нагоди 

вшанування учасників 

бойових дій на території інших 

держав: урочисте зібрання 

«Вогнем і полум’ям війни 

чужої охрещені, обпалені 

навік», вечори-зустрічі, уроки  

історії, вечори пам’яті «Гірка 

пам’ять ятрить і досі душу», 

«Ціна чужої війни», «Одвічна 

біль» 

 

 

Лютий Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 

6 Комплекс заходів до 

Міжнародного Дня рідної 

мови: турніри ерудитів, 

літературні вікторини, 

поетичні мандрівки ««Нові 

слова у рідній мові», «Рідна 

мова чиста, як роса», «Тобі не 

в’януть зроду, квітувать в 

поемах і серцях» 

 

Лютий Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 

7 Комплекс заходів з нагоди Дня 

героїв небесної сотні: 

покладання квітів «Хто вмирає 

в боротьбі – в серцях живе 

повіки!», патріотичні години, 

композиції-реквієми, уроки 

мужності: «Імена, які стали 

легендою», «Небесна Сотня в 

вирій полетіла», «Наші славні 

герої в серці житимуть вічно» 

 

Лютий Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 

8 Комплекс заходів до  

Всеукраїнського тижня 

дитячого читання: свято книги, 

посвята в читачі, 

інтелектуальна гра «Книга, 

мудрий, старий друг, книга 

знає все навкруг»,«Мої перші 

кроки в бібліотеці», «Хто 

книжки читає, той розум має» 

 

 

Лютий Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 
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9 Комплекс заходів до 

Масляного тижня: 

театралізоване народно-

обрядове свято «На Масляну 

співайте, грайте, усіх людей 

млинцями пригощайте - 

народні гуляння, кулінарні 

посиденьки, театралізовані  

дійства: «Масляниці 

дочекались хлопці і дівчата», 

«На масляний млинець – 25 

яєць», «Прощай Масляна – 

ласуха, здраствуй Весна - 

щебетуха» 

 

Березень Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 

10 Комплекс заходів до 

Міжнародного жіночого Дня 8 

Березня : святкові концерти 

«Два ніжних дива – жінка і 

весна!», лірично-музичні 

розважальні програми, 

конкурси декламування віршів 

«Єдині і неповторні, бажані і 

жадані, кохані і незрівнянні», 

«Видатні жінки епохи», «Моя 

матуся найрідніша» 

 

Березень Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 

11 Фестиваль юних виконавців 

«Весняні дзвіночки» 

Березень Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 

12 Комплекс заходів до 

Всесвітнього дня землі та Дня 

довкілля: тематичні 

композиції, екологічні бесіди 

«Нехай Земля квітує всюди, 

природу збережемо, люди», 

«Загляньмо в очі природі»; 

виставка фотографій, , 

краєзнавчі уроки «Яка краса – 

мій рідний край», «Природи 

неповторную красу я серцем, 

словом, пензлем збережу», 

«Екологія природи, екологія 

душі» 

 

Квітень Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 
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13 Комплекс заходів до дня 

пам’яті та примирення: 

історичні екскурси, мітинги-

реквієми  «Пам’ять серця, 

пам’ять сивини, пам’ять тих, 

хто не прийшов з війни!» «Не 

повторись ніколи знову», 

«Перемога в серцях поколінь» 

Травень Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 

14 Урочистості, мітинги, уроки 

мужності, з нагоди 

відзначення дня Перемоги над 

нацизмом у Другій світовій 

війні: «Перемога, свята 

Перемога – свято миру, 

свободи й весни!», «Про війну, 

перемогу і любов до життя»,  

«Нам не забути дні війни, 

навіки в пам’яті вони», 

«Перемога ціни немає, різні 

долі – вона одна» 

Травень Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 

 

15 Комплекс заходів до Дня 

Матері: виставки-вітання, 

розважальні програми 

дитячі пізнавальні ранки - 

«Мати – життя мого початок», 

«Для тебе матусю рідненька, 

віночок з барвінку сплету», 

«Для мами зірочку дістану» 

Травень Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 

 

16 Комплекс заходів до 

Міжнародного дня сім’ї: 

родинні свята», фольклорні 

свята «Сім’я – ключ до 

щастя», «Шануй батька й 

матір своїх», «Сім’я. Родині 

звичаї та обряди» 

Травень Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 

 

17 Комплекс заходів до дня 

вишиванки: Парад вишиванок, 

урочисте зібрання 

«Буринщиною йде 

вишиванка», скарбничка 

символів, виставка-музей, 

етно-семінар «Моя вишиванка 

– мій оберіг», «Орнамент 

вишитий  минувшиною», 

«Вдягаючи долю віків» 

Травень Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 

 

http://osobluvadutuna.org/index.php?option=com_content&view=article&id=114:ya-vdiachnyi-bohovi-za-mamu&catid=87&Itemid=507
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18 Комплекс заходів до Дня 

Європи: експрес-подорожі, 

огляди літератури, 

калейдоскопи новин 

«Країнами Європи», «Україна 

на шляху до Європи»,«Хай 

сонечко сяє всім дітям 

Європи!» 

 

Травень Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 

 

19 Розважально-ігрова програма 

до Міжнародного Дня захисту 

дітей «Чарівна подорож», 

літературно- театралізовані 

ранки, караоке, конкурси 

малюнків на асфальті: «Країна 

Дитинства», «Пісня моєї 

родини», «Босоноге дитинство 

моє золоте» 

 

Червень Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 

 

20 «Степом, степом йшли у бій 

солдати…» - мітинг-реквієм до 

дня Скорботи та вшанування 

пам’яті жертв війни в Україні - 

комплекс заходів: години 

пам’яті, урочисті покладання 

квітів, мітинги, «Ті дні у 

пам’яті народній», «Пам'ять 

про вас житиме вічно», «Ніч 

сколихнулась вибухами бою» 

 

Червень Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 

 

21 «Народні гуляння до Дня 

молоді «Нехай живе одвічно 

наша молодь!» 

 

Червень Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 

22 Комплекс заходів, 

присвячених Дню Конституції 

України: Святкові концерти 

«Молюсь за тебе, Україно!», 

правознавчі виставки, вечори 

запитань та відповідей години 

патріотизму, «Злочин. Як його 

обійти», «Стабільність 

Конституції - стабільність 

держави» 

 

Червень Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 
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23 Театралізоване свято Івана 

Купала «На калину роса впала, 

в нас на вулиці Купала», 

«Ясне-красне Купайло,» 

«Сьогодні Купала – срібна 

роса упала», «Купальські свята 

– це легенда» - обрядові 

дійства в селах району 

 

Липень Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 

 

24 День міста 

Дні села (за окремим 

графіком) 

Серпень Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 

 

25 Парад вишиванок, урочисте 

зібрання з нагоди дня 

Державного прапора України 

«По долині жито, по горі 

блакить»; виставки-екскурсії, 

хвилини патріотизму «Жовто-

блакитна стрічка тріпотить із 

давнини», «Наш стяг – наш 

символ, наша гордість», 

велопробіг 

 

Серпень Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 

 

26 Комплекс заходів до Дня 

Незалежності України: 

тематичні-вечори, літературно 

– музичні композиції, святкові 

концерти «Процвітай, моя ти 

Україно!», «Сповідь перед  

матір’ю – Україною», «Хай 

буде вільна Україна на всі 

віки, на всі часи!» 

 

Серпень Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 

 

27 Комплекс заходів до річниці 

визволення Буринщини від 

нацистів, мітинг «За рідний 

край на смерть стояли, і нас 

ніхто не поборов!», мітинги, 

години пам’яті, вечори 

пам’яті: «Повік ті дні із 

пам’яті не стерти», «Відвага 

незламної сили», «Ви крок за 

кроком наближали переможну 

мить» 

Вересень Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 
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28 Комплекс заходів до 

Всеукраїнського Дня 

бібліотек: святкова зустріч 

«Сьогодні свято храму книг», 

екскурсії до бібліотек, бібліо-

прогулянки, ігри-змагання, 

інформ-інтерв’ю «Я – 

королева країни книжок», 

«Цей дивосвіт – бібліотека», 

«Знайди скарб», «Хто ж такий 

бібліотекар?» 

 

Вересень Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 

 

29 Комплекс заходів до Дня  

захисника України: виставки-

заклики, години слави «Сини 

української землі», «Патріотом 

бути дуже просто, звісно, 

Живи, твори і все це 

безкорисно!», «На службі 

Українського народу» 

 

Жовтень Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 

 

30 Святковий концерт, 

присвячений Дню працівників 

освіти «Хай красною буде 

вчительська доля!» 

 

Жовтень Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 

 

31 Комплекс заходів до Дня 

українського козацтва: 

інтелектуальні ігри, гри-

вікторини, паради цікавинок 

«Ми козацького роду 

нащадки», «Між нами, 

козаками», «Особливості 

козацького устрою» 

 

Жовтень Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 

 

32 Комплекс заходів до річниці 

Дня вигнання нацистів з 

України: покладання квітів 

«Життям своїм відстояли 

країну», історико - літературні 

вечори, години пам’яті, 

історичні години «Вони 

помирали, щоб жила Україна», 

«У пам’яті навіки збережемо», 

«Вічно жива пам`ять» 

Жовтень Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 

 



81 
 

33 Святковий концерт з нагоди 

Всеукраїнського дня 

працівників культури та 

майстрів народного мистецтва 

«Моя пісня – в душі, моя доля 

– в культурі» 

 

Листопад Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 

 

34 Комплекс заходів до Дня 

Гідності та Свободи: Пам’ятна 

хода, урочисте покладання 

квітів «Народ мій є, народ мій 

буде, ніхто не переможе мій 

народ!», екскурси в минуле, 

уроки мужності, уроки 

патріотизму «Революція 

душі», «Усі ми діти твої, 

Україно», «Сила нескорених» 

  

Листопад Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 

 

35 Урочисте покладання квітів з 

нагоди пам’яті жертв 

голодомору 1932-1933 років 

«Нехай не згасне жодна 

свічка», уроки історичної 

правди, зустрічі із 

старожилами, уроки історії: 

«Ми в цій землі житами 

проросли, щоб голоду не знали 

люди вічно», «Запалюючи 

свічку, молюся про спокій», 

«Чорним болем пече серце» 

 

Листопад Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 

 

36 Комплекс заходів до 

Всеукраїнського тижня права: 

години правознавства, 

правознавчі бесіди: «Наш 

закон - наша сила», «Світова 

книга прав дитини» 

 

Грудень Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 

 

37 Комплекс заходів до Дня 

Збройних Сил України: 

виставки-хроніки, святкові 

вечори, святкові концерти -  

«Життя української армії», 

«Не журися, Україно, ми твої 

сини» 

Грудень Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 
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38 Комплекс заходів до 

Міжнародного дня захисту  

прав людини: правознавчі 

абетки, конкурси знавців, 

уроки права - «Знай свої 

права», «Права людини та 

громадянина», «Держава. Діти. 

Право» 

Грудень Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 

 

39 Комплекс заходів до Дня 

вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС: 

інформаційні огляди вечори-

присвяти, виставки-хроніки 

«Терновий вінок Чорнобиля, 

«Пам'ять з полиновим 

присмаком болю», «Боротьба з 

невидимою смертю» 

Грудень Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 

 

40 Комплекс заходів до свята 

Святого Миколая Чудотворця:  

дитячі ранки, свято сюрпризів 

і розваг, вечори розваг -

«Святий Миколай, до нас 

завітай», «О, Святий 

Миколаю, загости до нас із 

раю», «Хто, хто Миколая 

любить» 

Грудень Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 

 

41 Відкриття міської ялинки  

«Новий рік вже на порозі» 

Грудень Вареник С.С. 

Керівники закладів 

культури 
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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 Новак С.С.  

2 Удосконалювати роботу з 

педагогічними кадрами, 

зосередити увагу на створенні 

умов для ефективної діяльності 

педагогів, підвищенні їх 

загальної культури, професійної 

кваліфікації, піднесенні 

престижу педагогічної праці 

 

Протягом року Новак С.С., 

керівники 

закладів освіти 

3 Визначити регіональні потреби 

в учителях. Забезпечити школи 

педкадрами шляхом 

направлення молодих 

спеціалістів 

Травень, серпень  Новак С.С., 

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 Спеціалісти 

управління 

освіти, молоді, 

спорту, культури 

та туризму 

8 Проводити постійну роботу 

щодо удосконалення роботи 

керівників закладів освіти 

Протягом року Спеціалісти 

управління 

освіти, молоді, 

спорту, культури 

та туризму 
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9 Вивчати і поширювати досвід 

роботи керівників 

Протягом року Спеціалісти 

управління 

освіти, молоді, 

спорту, культури 

та туризму 

10 Провести атестацію 

педагогічних кадрів 

Квітень 2021 Черненко А.Г.  

11 Створити атестаційну комісію II 

рівня. Відповідно до плану 

проводити її засідання 

 

До 20.09.2021 

До 10.10.2021 

Черненко А.Г.  

12 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 05.01.2021) 

Бондаренко І.С. 

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. 

 

3 Підготувати наказ про стан 

роботи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності у 

закладах освіти (виконання 

рішення колегії)  

 

Січень-лютий  Норець В.В. 

Бондаренко І.С. 

4 Річний звіт за формою 7-ТВН 

про нещасні  випадки на 

виробництві 

 

Січень-лютий Головко А.М. 

5 Про підсумки роботи у сфері 

цивільного захисту за 2020 рік  

та основні завдання на 2021 рік 

(нарада керівників) 

Січень-лютий Норець В.В. 

6 Провести огляди стану 

організації роботи з охорони 

праці, безпеки життєдіяльності 

у закладах освіти 

 

Січень-лютий Домашенко В.М. 

Норець В.В.  

7 Забезпечити курсову 

перепідготовку відповідальних 

осіб у сфері охорони праці, 

цивільного захисту та пожежної 

безпеки 

 

Протягом року Домашенко В.М. 

Норець В.В. 
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8 Розробити та затвердити План 

першочергових заходів з 

профілактики травматизму 

невиробничого характеру на 

2021 рік  

Лютий 

(до 25.02.2021) 

Головко А.М. 

Бондаренко І.С. 

9 Організувати і провести 

Тиждень знань з основ безпеки 

життєдіяльності в закладах 

освіти  

 

Березень Бондаренко І.С. 

10 Підготувати звіт з охорони 

праці та травматизму за І 

квартал 

Березень Головко А.М. 

Бондаренко І.С. 

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 Бондаренко І.С. 

Норець В.В. 

 

11 Забезпечити проведення Дня 

цивільного захисту та 

об’єктового тренування у 

закладах освіти  

Квітень Бондаренко І.С. 

12 Забезпечити проведення 

Фестивалю Дружин юних 

пожежних  

Квітень Бондаренко І.С. 

13 Проводити роботу щодо 

підготовки опалювальних 

систем закладів освіти до 

роботи в осінньо-зимовий 

період в 2021/2022 н.р.  

Квітень-вересень 

(з 15.04.2021 до 

25.09.2021) 

Норець В.В. 

Юрченко М.М.  

14 Організувати заходи в рамках 

Тижня охорони праці з нагоди 

Всесвітнього дня охорони праці  

Квітень 

(до 28.04.2021)  

Бондаренко І.С. 

керівники 

закладів освіти  

15 Підготувати наказ про 

дотримання вимог  безпеки 

життєдіяльності дітей під час 

літнього оздоровлення та 

відпочинку 

 

Травень Бондаренко І.С. 

16 Вжити заходів щодо безпечного 

проведення свята останнього 

дзвоника, випускного вечора  

Травень  

(до 25.05.2021) 

Керівники 

закладів освіти 
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17 Провести семінар-нараду для 

організаторів літнього 

відпочинку здобувачів освіти з 

питань організації безпечної 

роботи в таборах відпочинку та 

оздоровлення системи освіти  

Травень  

(до 20.05.2021) 

Черненко А.Г. 

Норець В.В.  

Бондаренко І.С. 

 

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. 

Черненко А.Г.  

19 Підготувати звіт з охорони 

праці та травматизму за ІІ 

квартал 

Червень  Норець В.В. 

Головко А.М. 

20 Надати рекомендації закладам 

освіти щодо організації роботи з 

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності у 2021/2022 н.р.  

Серпень Домашенко В.М. 

Норець В.В. 

21 Здійснити контроль за 

підготовкою закладів освіти до 

нового навчального року, 

забезпечення вимог з охорони 

праці  

Серпень  

(до 10.08.2021) 

Спеціалісти 

управління 

освіти, молоді, 

спорту, культури 

та туризму  

22 Організувати і провести 

Тиждень «Увага! Діти на 

дорогах». Звіт про проведені 

заходи  

Вересень Бондаренко І.С. 

23 Підготувати наказ про 

посилення контролю за станом 

організації роботи щодо безпеки 

життєдіяльності учасників 

освітнього процесу 

Вересень Норець В.В. 

Бондаренко І.С. 

24 Підготувати звіт з охорони 

праці та травматизму за ІІІ 

квартал 

 

Вересень Головко А.М. 

25 Провести організаційні заходи 

щодо підготовки опалювальних 

систем закладів освіти до 

роботи в осіннього-зимовий 

період  

Вересень Керівники 

закладів освіти 

26 Провести огляди стану 

організації роботи з охорони 

праці, безпеки життєдіяльності 

у закладах освіти 

Жовтень Домашенко В.М. 

Норець В.В.  

Бондаренко І.С. 
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27 Організувати і провести 

Тиждень знань з основ безпеки 

життєдіяльності в закладах 

освіти  

Листопад  Бондаренко І.С. 

Норець В.В. 

 

28 Підготувати наказ про 

організацію безпеки 

життєдіяльності учасників 

освітнього процесу під час 

зимових канікул 

Грудень Бондаренко І.С. 

Норець В.В. 

 

29 Підготувати звіт з охорони 

праці та травматизму за ІV 

квартал 

Грудень  Норець В.В. 

Головко А.М. 
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РОЗДІЛ 11. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Місяць 

проведенн

я 

Захід Відповідальни 

Січень Відпрацювання та затвердження кошторисів 

доходів та видатків закладів відділу освіти на 

2021 р. 

Хижняк Н.М.  

 

Складання тимчасового кошторису доходів та 

видатків на I квартал 2021 р. 

Хижняк Н.М.   

Звіт про зайнятість і працевлаштування 

громадян, що мають додаткові гарантії у 

сприянні працевлаштуванню за 2020 рік. 

Черненко А.Г. 

Складання та здача річної звітності Лиховоз Ю.О. 

Звіт про чисельність військовозобов’язаних, 

які заброньовані згідно з переліком посад і 

професій військовозобов’язаних, які 

підлягають бронюванню на період мобілізації 

та на воєнний час. 

Черненко А.Г. 

Травень  

 

Контроль за виплатою зарплати та відпускних 

коштів 

Лиховоз Ю.О. 

Липень  Формування бюджетного запиту на 2021 рік Хижняк Н.М.  

Вересень  Тарифікація педагогічних працівників на 

2021-2022 н.р.  

Хижняк Н.М. 

Обрахування мережі класів та контингенту 

учнів  закладів освіти  для обчислення 

бюджету на 2021-2022 р. 

Хижняк Н.М. 

Жовтень  Проведення річної інвентаризації 

матеріальних цінностей  

Лиховоз Ю.О.  

Звіт про кількість учнів та педагогічних 

працівників, які використовують підручники 

Черненко А.Г. 

Листопад  Підготовка показників до проекту бюджету на 

2022 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. 

Довідка про дебіторську та кредиторську 

заборгованість за операціями, які не 

відображаються у формі №7д, №7м  

Авдієнко Л.П. 

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

Аналіз споживання енергоносіїв Хижняк Н.М.  
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Звіт про суми нарахованої з/плати 

застрахованих осіб та суми нарахованого 

єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування 

Мороз О.І.  

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 

Мороз О.І.  

Аналіз виконання кошторисних призначень в 

розрізі КЕКВ, КПКВК 

Хижняк Н.М.  

Щоквартал

ьно 

 

Податковий розрахунок сум доходу, 

нарахованого (сплаченого) на користь 

платників податку, і сум утриманого з них 

податку (ф. 1 ДФ) 

Мороз О.І.  

Податковий розрахунок збору за забруднення 

навколишнього середовища 

Польогка Н.О. 

Інформація про окремі показники виконання 

бюджету за видатками (додаток № 6) 

Лиховоз Ю.О. 

 

Дані щодо окремих показників щодо штатів 

закладів освіти (додаток № 6-1) 

Хижняк Н.М. 

Звіт «Збір за спеціальне водокористування» Польогка Н.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 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) 

Авдієнко Л.П. 

«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. 
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Звіт про надходження і використання коштів, 

отриманих за іншими джерелами власних 

надходжень бюджетних установ (Ф. 4-2м) 

Лиховоз Ю.О. 

Довідка про дебіторську та кредиторську 

заборгованість за операціями, які не 

відображаються у формі №7д, №7м 

Авдієнко Л.П. 

«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. 

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) 

Авдієнко Л.П. 

Зведена таблиця показників з праці (ф. 1-ПО 

(освіта) 

Хижняк Н.М. 

Звіт про зайнятість та працевлаштування 

інвалідів (ф. 10-ПІ річна поштова) 

Лиховоз Ю.О. 

Звіт по чисельності працівників бюджетних 

установ 

Хижняк Н.М.  
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Капітальні інвестиції (Ф. №2-інвестиції ) Авдієнко Л.П. 

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. 

«Звіт про надходження та використання 

коштів загального фонду» (форма №2д, №2м) 

(додаток 4) 

Авдієнко Л.П. 

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. 

«Довідка про дебіторську заборгованість за 

операціями, які не відображаються у формі 

№7м 

Авдієнко Л.П. 

«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. 

«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, відкритих в 

установах банків» 

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. 

Баланс форма № 1-ДС Лиховоз Ю.О. 

Звіт про фінансові результати форма № 2-ДС Лиховоз Ю.О. 

Звіт про рух грошових коштів форма № 3- ДС Лиховоз Ю.О. 

Звіт про власний капітал форма № 4- ДС Лиховоз Ю.О. 
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Примітки до річної фінансової звітності 

форма № 5-ДС 

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 Відмі

тка 

про 

викон

ання 

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 2021 

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 

опалювально-

го 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 

затвердже-

ним 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 
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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., 

керівники 

закладів освіти 

 

11 Організувати роботу щодо 

підготовки закладів до роботи 

в осінньо-зимовому періоді 

2021/2022 н.р. 

 

Квітень Керівники 

закладів освіти 
 

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 2021/2022 н. 

р. 

До 01.08.2021 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 2021/2022 

навчальному році 

До 25.08.2021 Домашенко В.М., 

Юрченко М.М., 

керівники ЗЗСО 

 

16 Здійснити контроль за 

підготовкою систем 

водопостачання закладів у 

відповідності до вимог СЕС 

До 25.08.2021 Керівники 

закладів освіти 
 

17 Організувати роботу щодо 

перевезення учнів до місця 

навчання 

 

До 01.09.2021 ЮрченкоМ.М., 

керівники 

закладів ЗЗСО 

 

18 Організувати роботу щодо 

проведення комплексного 

іспиту електрообладнання та 

заземлюючих пристроїв у 

закладах  

ІІІ квартал Норець В.В., 

керівники 

закладів  

освіти 
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19 Визначити об’єкти, які 

пропонуються у 2022 році до 

фінансування за рахунок 

коштів міської ради щодо 

проведення реконструкцій, 

капітальних і поточних 

ремонтів 

Листопад Домашенко В.М., 

керівники 

закладів освіти 

 

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 
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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» 

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» 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP130538.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP130538.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP140391.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP140391.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP130538.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP130538.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP150229.html
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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 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» 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/57129/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/57129/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/57129/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/57414/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/57414/
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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 

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-04-04/5333/nmo-320.pdf
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-04-04/5333/nmo-320.pdf
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-04-04/5333/nmo-320.pdf
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/52189/
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затвердження форм звітності з питань діяльності денних закладів загальної 

середньої освіти тa інструкцій щодо їх заповнення» 

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»  
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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 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, 
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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 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 
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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» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1998 року № 1775 

«Про нормативи забезпечення населення клубними закладами» 
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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. 
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