
Звіт відділу освіти, молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради за 2017 рік

У  січні  2017  року  було  створено  відділ  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської  сільської  ради,  який  діє  відповідно  до  Положення,  яке
затверджено сесією Миколаївської сільської ради. 

У  підпорядкуванні  відділу  знаходяться  4  заклади  освіти:
Миколаївський  НВК,  Лікарський  НВК,  Северинівска  ЗОШ  І-ІІ  ступенів,
Северинівський  ДНЗ  «Веселка».  Згідно  зі  штатними  розписами  у  громаді
працює 62 педагога. Загальна кількість дітей шкільного віку становить 278
чоловік, дошкільного – 79 дітей. 

Приведено у порядок нормативно-правову базу шкіл громади, в тому
числі  затверджено  статути  шкіл  і  дитячого  садочка  в  новій  редакції,
перероблені  печатки,  зроблено  відповідні  записи  в  трудових  книжках
працівників освіти. 

Відділом  освіти,  Миколаївською  сільською  радою  та  керівниками
навчальних  закладів  проведено  відповідну  роботу  щодо  організації
харчування  для  дітей,  зокрема  у  2017  році  усі  учні  пільгових  категорій
харчувалися  безкоштовно (діти  з  малозабезпечених  сімей;  дітей  учасників
АТО;  дітей-сиріт,  позбавлених  батьківського  піклування).  За  2017  рік  на
харчування було виділено коштів з місцевого бюджету у розмірі 260878. 

З  метою  забезпечення  ефективного  оздоровлення  і  повноцінного
відпочинку дітей були організовані  пришкільні  відпочинкові  зміни,  якими
було охоплено 129 дітей, з яких 60 –  учнів пільгових категорій. В цілому на
оздоровлення і відпочинок дітей було витрачено 92641 грн., з яких 38980 грн.
було витрачено на придбання путівок для дітей пільгових категорій та творчо
обдарованих  дітей.  Відділ  освіти,  молоді  та  спорту  співпрацює  із
управлінням молоді та спорту Сумської облдержадміністрації,  в результаті
чого були отримані додаткові кошти (11500 грн) для придбання путівок. 

Пильна  увага  відділу  сконцентрована  на  допомозі  дітям  соціально
незахищених категорій, зокрема для 9 дітей-сиріт було закуплено шкільну та
спортивну форму, шкільні рюкзаки та білизну. 

Невід’ємним  напрямом  роботи  освітньої  галузі  є  робота  з
обдарованими  дітьми.  Протягом  жовтня-грудня  було  організовано  і
проведено І і ІІ етапи учнівських олімпіад. У першому турі змагалися учні
шкіл громади, у ІІ етапі змагання відбувалися між школами нашої громади,
Бездрицької,  Нижньосироватської  та  Хотінської  громад.  Учні  наших  шкіл
показали досить високий рівень підготовки та у чотирьох номінацях вийшли
на  ІІІ  обласний  етап  учнівських  олімпіад  (Географія,  Правознавство,
Інформаційні  технології,  Фізика),  що  відбудеться  протягом  січня-лютого
2018  року.  Окрім  олімпіад  учні  і  педагоги  беруть  учать  у  різноманітних
конкурсах  і  змаганнях:  VІІІ  Міжнародному  мовно-літературному  конкурсі
учнівської  та  студентської  молоді  імені  Тараса  Шевченка;  ХVІІІ
Міжнародному  конкурсі  з  української  мови  імені  Петра  Яцика;  Колосок,



Санфлауер, Бобер, Левеня, Совеня, Кенгуру та багато інших. Активну участь
школи нашої громади беруть у спільній з Сумським районом та громадами
Сумського району спартакіаді,  результати якої будуть відомі навесні 2018.
На даний час йде активна підготовка майбутніх випускників до складання
ЗНО 2018. 

Відділ  в  міру  можливостей  забезпечує  ефективну  і  стабільну
методичну  діяльність  навчальних  закладів,  виходячи  з  фактичних  обсягів
фінансування освіти у громаді. 

Важливим  напрямком  роботи  відділу  є  забезпечення  національно-
патріотичного  виховання  дітей.  Для  цього  у  закладах  освіти  постійно
проводяться відповідні заходи та урочистості. На даний час відділом освіти,
молоді та спорту проводяться перемовини з Сумською організацією «Пласт»
щодо організації спільних заходів національно-патріотичного спрямування.

Дозвілля  дітей  також  забезпечують  6  позашкільних  гуртків
(Хореографічний,  Велосипедний  туризм,  Пішохідний  туризм,  Користувач
ПК, Судномоделювання та гурток декоративно-ужиткового мистецтва).

Велика  увага  приділяється  покращенню  матеріально-технічної  бази
закладів освіти та ремонтам. У 2017 році виконано наступні роботи (всього
на 111107 грн): 

- капітальний ремонт покрівнлі Северинівського ДНЗ - 437935,95 грн.

- реконструкція покрівлі Миколаївського НВК – 965602,96 грн.
- поточні ремонти класних кімнат, коридорів, сходів, їдальні у кожному 

навчальному закладі (батьківські кошти+місцевий бюджет)
- ремонт підлоги спортзалу у Северинівській ЗОШ (МБ)
- заміна вхідних дверей у Северинівській ЗОШ (МБ)
- ремонт пандуса у Северинівській ЗОШ (МБ)
- ремонт порогу у Северинівській ЗОШ (спонсорські кошти)
- заміна вікон у Северинівській ЗОШ (спонсорські кошти)
- ремонт системи опалення у Миколаївському НВК (спонсорські кошти)
- ремонт котельні та підвалу в Северинівському ДНЗ «Веселка» (МБ)
- поточний ремонт спортзалу в Лікарському НВК (спонсорські кошти)
- ремонт спортивного майданчика в Лікарському НВК (МБ)
- ремонт дитячого майданчика в Лікарському НВК (спонсорські кошти)
- встановлення воріт в дровнику в Лікарському НВК (спонсорські 

кошти)
- частковий ремонт даху в Лікарському НВК (спонсорські кошти)

За кошти місцевого бюджету було придбано (всього на 225657 грн):
- меблі ля Миколаївського НВК та Лікарського НВК
- меблі, іграшки та посуд для Северинівського ДНЗ «Веселка»;
- електроплиту для Лікарського НВК;
- 3 комп’ютера, 4 ноутбука, 2 МФУ;



-  миючі  засоби,  господарчі  матеріали  та  медикаменти  для  кожного
закладу у повному обсязі;

- новорічні солодкі подарунки для кожної дитини;
- спортивний інвентар для кожного закладу освіти;
-  фарба та будівельні  матеріали для поточних ремонтів для кожного

закладу освіти;
- канцтовари т шкільну документацію для кожного закладу освіти;
- засоби пожежогасіння для кожного закладу освіти.

На наступний рік  заплановано такі роботи відповідно до зроблених
проектів:

 «Реконструкція  фасаду  будівлі  Миколаївського  навчально-
виховного  комплексу  Сумського  району  Сумської  області  в
с. Миколаївка по вул. Перемоги, буд. 34» (1500000 грн)

 «Капітальний  ремонт  електрозабезпечення  Миколаївського
НВК  по  вул.  Перемоги  в  с.  Миколаївка  Сумського  району
Сумської області» (1500000 грн)

 «Реконструкція  будівлі  (покрівлі,  утеплення  фасаду,  заміна
вікон,  дверей)  Северинівської  ЗОШ  І-ІІ  ст.  по  вул.  Гагаріна,
буд. 40  в с.  Северинівка  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району, Сумської області» (1500000 грн)

 «Реконструкція  будівлі  (покрівлі,  утеплення  фасаду,  заміна
вікон, дверей) Лікарського НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
– дошкільний навчальний заклад». по вул. Шкільна, буд. 32 в
с. Лікарське  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району,
Сумської області» (1500000 грн)

 «Реконструкція  громадської  будівлі  дитячого  садка
«Веселка»  (утеплення  стін)  за  адресою:  с.Северинівка
вул.Шевченка,  21  Сумського  району,  Сумської  області»
(1200000 грн)

 Модернізація  класних  кімнат  для  перших  класів  закладів
загальної  середньої  освіти  Миколаївської  сільської  ради
(придбання обладнання та меблів) (797,230 грн)

 Поліпшення  надання  освітніх  послуг  у  закладах  загальної
середньої  освіти  Миколаївської  сільської  ради  (придбання
ноутбуків та багатофункціональних пристроїв) (53528,59 грн)


