
Додаток 1
до наказу відділу

освіти, молоді та спорту 
19.12.2019 № 209-ОД

Рішення №1 
колегії відділу освіти, молоді та спорту

Миколаївської сільської ради
від 18 грудня 2019 року

 
Про підсумки оздоровчої  кампанії
в  закладах  освіти  Миколаївської
сільської ради

Заслухавши та обговоривши довідку головного спеціаліста відділу освіти,
молоді  та  спорту  Гаврилюк  М.  С.  «Про  підсумки  оздоровчої  кампанії  в
освітянських закладах Миколаївської сільської ради», колегія відзначає: 

У  закладах  загальної  середньої  освіти  Миколаївської  сільської  ради
працювали  3  пришкільні  табори  відпочинку,  серед  них  один  -  мовний
(поглиблене  вивчення  англійської  мови).  Всього  охоплені  відпочинковою
зміною  у  ПТВ  127  учнів  нашої  громади.  Також  у  закладах  оздоровлення
відпочивали 20 учнів пільгових категорій.

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:
Заслухавши та обговоривши довідку «Про підсумки оздоровчої кампанії

в  освітянських  закладах  Миколаївської  сільської  ради»,  колегія  відділу
освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради вважає за необхідне:

1. Довідку  «Про  підсумки  оздоровчої  кампанії  в  закладах  освіти
Миколаївської сільської ради» взяти до відома.

Голова колегії Н. Макшеєва

Секретар М. Геращенко



Довідка
про підсумки оздоровчої кампанії в закладах освіти

Миколаївської сільської ради
У період з 28.05.2019 по 14.06.2019 у закладах освіти Миколаївської

громади працювали 3 пришкільні табори відпочинку:
 табір «Сонечко» Северинівської ЗОШ І-ІІ ст. (41 учень);
 табір «Сонечко» Лікарського НВК (36 учнів);
 мовний табір «Merry kids» Миколаївського НВК (поглиблене вивчення

англійської мови) (50 учнів).
Усього  послугами  відпочинку  було  охоплено  127  дітей  шкільного

віку, що становить 53,3% від їх загальної кількості.
З метою організованого початку оздоровчої кампанії на базі відділу

освіти,  молоді  та  спорту  Миколаївської  сільської  ради 10 травня  відбувся
семінар-навчання з  відповідальними  за  організацію  харчування  у
пришкільних  таборах  відпочинку  нашої  громади.  До  заходу  приєдналися
працівники  шкільних  харчоблоків  Верхньосироватської  сільської  ради,
Хотінської  селищної  ради,  Степанівської  селищної  ради,  Бездрицької
сільської ради, Нижньосироватської сільської ради. Запрошені представники
Держпродспоживслужби Сумського району наголосили на вимогах, нормах
та особливостях організації харчування у пришкільних таборах відпочинку.
Начальником відділу освіти, молоді та спорту було проаналізовано вимоги до
ведення  ділової  документації  в  пришкільних  таборах  відпочинку,
ознайомлено  з  нормативно-правовою  базою. Даний  захід  мав  на  меті
підкреслити  важливість  літньої  оздоровчої  кампанії  та  підготовки
змістовного дозвілля у пришкільних таборах.

Керівниками  закладів  освіти  здійснено  комплектацію  штату
працівників,  підготовлено  відповідну  документацію  для  належного
функціонування таборів. У ПТВ підписано акти прийомки закладів, отримано
дозволи  Сумського  районного  управління  ГУ  Держпродспоживслужби  у
Сумській області.

Педагоги  ретельно  підготувались  до  відкриття  таборів:  оформили
приміщення для загонів та ігрові кімнати, склали плани цікавих програм для
загонів з національно-патріотичного виховання, організували роботу мовних
загонів з вивчення англійської мови.  Ця зміна була насичена фізкультурно-
оздоровчими,  культурно-масовими  заходами.  Учні  наших  шкіл  їздили  на
екскурсії  до  страусиної  ферми  с.  В.  Сироватка,  до  кінотеатрів  та
розважальних  центрів  м.  Суми,  брали  участь  у  мобільних  атракціонах,
влаштовували  естафети  та  флешмоби,  проводили  ігри-квести,  конкурси,
майстер-класи,  вікторини,  міні-концерти,  захищали  проекти  тощо.
Справжнім  святом  для  дітей  став  перегляд  інтерактивної  вистави  «Руде
королівство» родинного театру «Нянькіни».

Пріоритетними  напрямками  роботи  табору  були  оздоровлення,
виховання  і  розвиток  дітей.  Цьому  сприяли  ефективне  використання
природних  ресурсів  (прогулянки  та  фізичні  вправи  на  свіжому  повітрі);



збалансоване  харчування  (наявність  у  раціоні  свіжих  овочів,  фруктів  та
соків);  чітке  дотримання  санітарно-гігієнічних  норм  відпочинку  дітей,
формування  навичок  особистої  гігієни;  належна  організація  фізкультурно-
оздоровчої  роботи (спортивні  змагання,  рухливі ігри,  формування навичок
безпечної поведінки); дотримання режиму дня; різноманітні виховні заходи. 

В цілому протягом відпочинкової зміни було проведено для дітей 15
тематичних  заходів:  майстер-класи,  спортивні  змагання,  конкурс-виставку
поробок, квести, конкурси буклетів, малюнків, фестиваль дитячої творчості
тощо.

Виховна  робота  у  пришкільних  таборах  відпочинку  відповідала
планам  пришкільних  таборів  відпочинку  (далі  –  ПТВ)  та  можливостям
закладів освіти (матеріальним, фінансовим, творчим).  У першу чергу були
враховані  традиції  проведення  оздоровчої  кампанії,  рівень  підготовки
педагогів,  бажання  та  інтереси  дітей  та  батьків.  До  Дня  захисту  дітей  1
червня  педагогами  КДНЗ  «Веселка»  було  організоване  спільне  свято  для
дітей та батьків,  до яких приєдналися діти Северинівської ЗОШ І-ІІ ст.  та
Лікарського  НВК.  Учні  7  класу  Миколаївського  НВК  взяли  участь  в
обласному святі, а також в флешмобі, де познайомилися з безліччю цікавих
професій.  Можливо  для  деяких  учнів  це  стане  поштовхом  для  вибору
професії. 

Робота педагогів у пришкільних таборах була направлена на розвиток
творчого  потенціалу  учнів,  розвитку  мовної  компетенції,  організацію
активного і змістовного літнього відпочинку, формування у дітей високого
рівня національної свідомості, виховання позитивної мотивації до здорового
способу життя.

Особливу  увагу  в  закладах  оздоровлення  та  відпочинку  приділено
забезпеченню  безпеки  життя  і  здоров’я  дітей.  Так,  до  основного  плану
роботи  таборів  включено  ряд  заходів  з  безпеки  життєдіяльності,  видано
відповідні  накази,  розроблено  цикл  інструкцій  з  охорони  праці,  безпеки
життєдіяльності.  Протягом періоду роботи ПТВ у закладах були обладнані
тимчасово  пристосовані  ізолятори.  У  ПТВ  працювали  медичні  сестри,
медикаментами ПТВ були забезпечені згідно переліку.

Підсумки літнього відпочинку,  зайнятості,  оздоровлення дітей були
розглянуті на нараді  керівників закладів освіти та засіданнях педагогічних
рад у черні та в кінці серпня 2019 року.

Традиційно, значна увага приділяється відпочинку та оздоровленню
дітей пільгових категорій. У таборах відпочинку, організованих при закладах
освіти Миколаївської сільської ради, послугами відпочинку було охоплено 89
дітей  різних  пільгових  категорій  (55,3%  від  загальної  кількості  дітей
пільгових категорій). Із них:
 діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування – 6
 діти з інвалідністю – 2
 дітям, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у

складних життєвих обставинах – 1



 діти з багатодітних сімей – 16
 діти з малозабезпечених сімей – 15
 дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19

частини першої статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту” – 13
 діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи – 2
 діти, які перебувають на диспансерному обліку – 1
 талановитим та обдарованим дітям – 11
 діти, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи – 7
 діти працівників агропромислового комплексу та соц. сфери села – 15

Крім  того,  13  дітей  пільгових  категорій  отримали  послуги
оздоровлення  та  відпочинку  у  приміських  таборах.  Так,  2  дитини
оздоровлювалися у ДОТ «Універ» Сумського державного університету,  10
дітей  –  у  ДПОЗ  СТ  «Ровесник»  Департаменту  освіти  і  науки  Сумської
обласної  державної  адміністрації,  7  дітей  –  ДТВ  «Космос»  ППО  НГВУ
«Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта». Також за кошти обласного бюджета у
грудні  у  ДПОЗ  СТ  «Ровесник»  Департаменту  освіти  і  науки  Сумської
обласної  державної  адміністрації  була  оздоровлена  1  дитина,  позбавлена
батьківського піклування.

Організація  харчування  дітей  проводилась  відповідно  до  «Порядку
організації  харчування  дітей  в  навчальних  та  оздоровчих  закладах»,
затвердженого  наказом  Міністерства  охорони  здоров’я  та  Міністерства
освіти і  науки України від 01.06.2005р.  № 242/329. Директори закладів  та
начальники таборів забезпечили дотримання санітарних норм та організацію
повноцінного харчування дітей відповідно до встановлених фізіологічних та
натуральних  норм  харчування.  Медичний  огляд  пройдений  у  всіх
працівників, а також усі, залучені до роботи ПТВ, мали допуск до роботи. З
працівниками  було  проведено  лекцію  з  профілактиці  ГКІ  та  ГРВІ.
Двотижневе  меню  було  погоджено  Сумським  районним  управлінням  ГУ
Держпродспоживслужбі  у  Сумській  області.  Раціон  харчування  дітей
включав продукти багаті на вітаміни. 

Середня  вартість  харчування  у  таборах  відпочинку  склала  –  33,00
гривень на дитину.

Для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з
малозабезпечених сімей, дітей учасників АТО харчування було організовано
за кошти місцевого бюджету у розрахунку 30 грн. на 1 дитину в день.

Станом на 30.08.2019 на проведення оздоровчо-відпочинкової кампанії
у 2019 року відділом освіти використано 157,8 тис. грн.:
 з обласного бюджету виділено 23,3 тис.грн.;
 з місцевого бюджету: на підготовку оздоровчої кампанії 3 тис.грн.; на

проведення оздоровчої кампанії 131,5 тис.грн.
Заходи  з  оздоровлення,  відпочинку,  зайнятості  дітей,  учнівської

молоді влітку 2019 року Миколаївської сільської ради виконані відповідно до
плану у повному обсязі. Проведення оздоровчої кампанії дітей у 2019 році



висвітлено  на  сайті  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  https://osvita-
mykolaivka.rada.today/novyny-viddilu/zavershennya-roboty-pryshkilnyh-taboriv-
vidpochynku/ та сайтах закладів освіти та в мережі Фейсбук.

Головний спеціаліст відділу М. Гаврилюк

https://osvita-mykolaivka.rada.today/novyny-viddilu/zavershennya-roboty-pryshkilnyh-taboriv-vidpochynku/
https://osvita-mykolaivka.rada.today/novyny-viddilu/zavershennya-roboty-pryshkilnyh-taboriv-vidpochynku/
https://osvita-mykolaivka.rada.today/novyny-viddilu/zavershennya-roboty-pryshkilnyh-taboriv-vidpochynku/


Додаток 2
до наказу відділу

освіти, молоді та спорту 
19.12.2019 № 209-ОД

Рішення №2 
колегії відділу освіти, молоді та спорту

Миколаївської сільської ради
від 18 грудня 2019 року

Про підсумки роботи зі 
зверненнями громадян у відділі 
освіти, молоді та спорту за 2019 рік

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  начальника  відділу  освіти,
молоді  та  спорту  Макшеєвої  Н.  С.  про  підсумки  роботи  зі  зверненнями
громадян у відділі освіти, молоді та спорту за 2019 рік, колегія відзначає:

Потягом 2019 року до відділу освіти, молоді та спорту було надіслано 1
звернення – запит на отримання публічної інформації. 

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:
1. Інформацію про підсумки роботи зі зверненнями громадян у відділі

освіти, молоді та спорту за 2019 рік взяти до відома. 
2.  Тримати  на  постійному  контролі  питання  роботи  зі  зверненнями

громадян та виконання Указу президента України від 07 лютого 2008 року
№109/2008  «Про  першочергові  заходи  щодо  забезпечення  реалізації  та
гарантування  конституційного  права  на  звернення  до  органів  державної
влади та органів місцевого самоврядування». 

Термін: постійно
3. Розглянути на нарадах з  директорами навчальних закладів  питання

забезпечення  виконання ними Закону України «Про звернення  громадян»,
організації та здійснення ними особистого прийому.

Термін: постійно

Голова колегії Н. Макшеєва

Секретар М. Геращенко



Додаток 3
до наказу відділу

освіти, молоді та спорту 
19.12.2019 № 209-ОД

Рішення №3 
колегії відділу освіти, молоді та спорту

Миколаївської сільської ради
від 18 грудня 2019 року

Про  схвалення  складу  та  плану
колегій  відділу  освіти,  молоді  та
спорту на 2020 рік

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  начальника  відділу  освіти,
молоді та спорту Макшеєвої Н. С. про склад та план колегій відділу освіти,
молоді та спорту на 2020 рік, колегія відзначає: 

У складі колегії відділу освіти, молоді та спорту у 2020 році 11 членів,
заплановано проведення 4-х засідань колегій:

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:
Ураховуючи вищевикладене,  колегія  відділу  освіти,  молоді  та  спорту

вважає за необхідне:
1. Інформацію про виконання плану роботи відділу освіти у 2019 році

взяти до відома.
2. Схвалити склад колегії віділу освіти, молоді та спорту Миколаївської

сільської ради на 2020 рік у складі:
ГОЛОВА КОЛЕГІЇ
Макшеєва Наталія Сергіївна начальник  відділу  освіти,  молоді  та

спорту Миколаївської сільської ради
СЕКРЕТАР КОЛЕГІЇ
Геращенко Марина Петрівна завідувач  методичного  кабінету  відділу

освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради
ЧЛЕНИ КОЛЕГІЇ
Гаврилюк Мирослава Сергіївна головний спеціаліст  відділу  освіти,

молоді та спорту Миколаївської сільської ради
Котькало Євгенія Сергіївна методист  з  фізичної  культури

методичного  кабінету  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Миколаївської
сільської ради

Вода Антоніна Олександрівна директор  Миколаївського  навчально-
виховного комплексу (за згодою)

Крамаренко Алла Іванівна директор  Лікарського  навчально-
виховного комплексу (за згодою)

Куценко Любов Федорівна директор  Северинівської  загально-
освітньої школи І-ІІ ступенів (за згодою)



Білан Наталія Іванівна директор  Комунального  дошкільного
навчального закладу «Веселка» (за згодою)

Простатіна Ольга Олександрівна директор  Кровненського  закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів (за згодою)

Будакова Лідія Анатоліївна Кровненський  заклад  дошкільної  освіти
«Пролісок» (за згодою)

Олійник Любов Михайлівна голова  комітету  профспілки  працівників
освіти Миколаївської сільської ради (за згодою).

3. Схвалити  план  колегій  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської сільської ради план роботи відділу освіти, молоді та спорту на
2020 рік:
Березень

- Про  результати  участі  учнів  у  ІІ  та  ІІІ  етапах  Всеукраїнських
учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2019-2020 н.р.;

- Про  аналіз  стану  виховної  роботи  та   національно-патріотичного
виховання у закладах освіти Миколаївської сільської ради;

- Про створення безпечного середовища та профілактику правопорушень
і  запобігання  проявам  насилля,  булінгу  (цькування)  у  закладах
загальної середньої освіти;

- Про  виконання  кошторису  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської сільської ради у 2019 та завдання на 2020 рік.

Червень
- Про виконання рішень колегії відділу освіти, молоді та спорту;
- Про організацію роботи з обдарованими учнями в закладах загальної

середньої освіти Миколаївської сільської ради;
- Про  стан  організації  інклюзивного  навчання  дітей  з  особливими

освітніми  потребами  в  закладах  загальної  середньої  освіти
Миколаївської сільської ради;

- Атестація  як  підсумок  діяльності  педагогічних  працівників  району
щодо підвищення професійної компетентності і фахової майстерності у
між атестаційний період;

- Про стан організації пожежної безпеки в закладах освіти Миколаївської
сільської ради;

- Про  підсумки  організації  методичної  роботи  в  закладах  освіти
Миколаївської сільської ради у 2019-2020 н.р.;

- Про діяльність  психологічної служби системи освіти  Миколаївської
сільської ради.

Вересень
- Про виконання рішень колегії відділу освіти, молоді та спорту;
- Про  стан  управлінської  діяльності  щодо  організації  медичного

обслуговування дітей та обстеження працівників в закладах загальної
середньої освіти;

- Про  стан  впровадження  Концепції  НУШ  в  Миколаївському  НВК,
Лікарському НВК, Северинівській ЗОШ І-ІІ ст., Кровненському ЗЗСО
І-ІІІ ст.;



- Про результати зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році;
- Про підсумки підготовки закладів освіти громади до осінньо-зимового

періоду;
- Про  підсумки  оздоровчої  кампанії  в  освітянських  закладах

Миколаївської сільської ради.
Грудень

- Про виконання рішень колегії відділу освіти, молоді та спорту;
- Про стан роботи закладів освіти щодо попередження та профілактики

дитячого травматизму у 2020 році;
- Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у відділі освіти, молоді

та спорту за 2020 рік;
- Про організацію харчування учнів та впровадження системи HACCP у

закладах загальної середньої освіти у 2020 році;
- Про  схвалення  плану  роботи  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  та

затвердження плану засідань колегії відділу освіти, молоді та спорту на
2021 рік.

Голова колегії Н. Макшеєва

Секретар М. Геращенко



Додаток 4
до наказу відділу
освіти, молоді та спорту 
19.12.2019 № 209-ОД

Рішення № 4
колегії відділу освіти, молоді та спорту

Миколаївської сільської ради
від 18 грудня 2019 року

Про  схвалення  плану  роботи
відділу  освіти,  молоді  та  спорту
на 2020 рік

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  начальника  відділу  освіти,
молоді  та  спорту  Макшеєвої  Н.  С.  про  виконання  плану  роботи  відділу
освіти,  молоді  та  спорту  у  2019 році  та  про проект плану  роботи відділу
освіти, молоді та спорту на 2020 рік,

Колегія ухвалює:
Ураховуючи вищевикладене,  колегія  відділу  освіти,  молоді  та  спорту

вважає за необхідне:
1. Інформацію про виконання плану роботи відділу освіти у 2019 році

взяти до відома.
2. Схвалити  план  роботи  відділу  освіти,  молоді  та  спорту

Миколаївської сільської ради на 2020 рік та затвердити відповідним наказом.

Голова колегії Н. Макшеєва

Секретар М. Геращенко


