
ЗВІТ
про роботу відділу освіти, молоді та спорту

Миколаївської сільської ради
за 2018 рік

Розвиток  освіти  є  одним  із  пріоритетних  напрямків  Стратегії  розвитку
Миколаївської  громади.  Тому у 2018 році  першочерговим завданням було покращення
матеріально-технічної бази закладів освіти та створення комфортних і безпечних умов для
навчання та розвитку дітей.

Для здійснення цих завдань і планувався бюджет освіти на 2018 рік, який становив
16 620 307 грн. Пояснити слайд.

Основні видатки бюджету освіти спрямовані на утримання 4 закладів освіти: ….

Видатки Миколаївського НВК
 З/п – 4 270 248 грн;
 Оплата енергоносіїв (електроенергія, газ, пелети) – 426 154 грн;
 Придбання – 613 565 грн. Зокрема:



 багатофункціональні пристрої - 22 010 
 стінка для учбового кабінету - 24 626 
 інтерактивний мультимедійний комплекс, 2 шт. – 120 000 
 фотоапарат в комплекті - 13 100 
 дидактичні матеріали – 27 651 
 ноутбук в комплекті - 13 970
 запчастини до твердопаливних котлів - 22 704
 електричний конвектор - 3 447
 офісний ламінатор  - 2 040 
 оплата за шкільну та спортивну форму  для дітей-сиріт – 15 000
 Запчастини до шкільного автобуса – 44 417
 Бензин та дизпаливо для шкільного автобуса - 164 305 
 будівельні та господарчі матеріали – 7 748
 документи, бланки та книги з ділової документації - 2 039
 жалюзі вертикальні - 6 134
 вогнегасники та інвентар для пожежогасіння – 1 290 
 канцтовари - 4 839
 меблі  - 17 347 
 оплата за комплект меблів шкільних - 46 200 
  спецодяг - 4 946 
 каністри металеві – 2 700 
 медикаменти - 3 021 
 оплата за іграшки  для дошкільних груп – 8 721 
 новорічні подарунки - 13 206
 лінолеум - 15 603
 штора - 2 157 

ФОТО
Оплата послуг – 213 790 грн.:
• Поточний ремонт системи опалення - 149 737
• Послуги по вогнезахисному оброблянню дерев’яних конструкцій покрівлі – 13 499
• Поточний ремонт підлоги коридору –  12 519 
• Тех.обслуговування систем відеоспостереження - 1 260 
• Тех.обслуговування/перезарядка та поточний ремонт вогнегасників – 1 470 
• Навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки 262 
• Послуги з навчання та перевірки знань машиністів котельні - 1 242
• Послуги з проведення навчання посадових осіб з питань цивільного захисту - 435
• Послуги з тех.обслуговування сигналізаторів загазованості, обстеження димових та

вентиляційних каналів - 794
• Лабораторні дослідження повітря робочої зони - 1 170
• Оперативне і тех. обслуговування та поточний ремонт електрообладнання - 4 200 
• Поточний ремонт та тех. обслуговування автобуса – 9 150 
• Технічне обслуговування топкової - 4 533
• Ремонт монітора - 360 
• Технічне обслуговування систем газопостачання – 1 817
• Перевезення учасників виїздної наради - 1000 
• Виготовлення робочого проекту "Організація та обладнання засобів дистанційної

передачі даних на комерц.вузлі газу» - 2 200 
• Послуги з дератизації та дезинсекції - 1 911
• Поточний ремонт та повірка ваг електронних - 722
• Пакети  оновлення  програмного  комплексу  "Курс"  для  використання  в  закладах

освіти - 716
• Страхування водіїв - 81



• Страхування цивільно-правової відповідальності - 1 995
• Плата за ліцензію на освітню діяльність - 176
• Інструментальний контроль ТЗ – 1 100 

ФОТО

Видатки Лікарського НВК
 З/п – 3 383 683;
 Оплата енергоносіїв (електроенергія, газ, дрова) – 297 679 грн;
 Придбання – 509 217 грн. Зокрема:
 багатофункціональні пристрої 15 694 
 стінка для учбового кабінету 24 626 
 інтерактивний мультимедійний комплекс, 2 шт. 120 000 
 дидактичні матеріали 27 317
 ноутбук в комплекті 17 500 
 дизпаливо для шк.автобуса 141 995 
 віконні відкоси 3 980 
 запчастини до шкільного автобуса 1 900 
 оплата за господарчі матеріали 24 991 
 оплата за документи та книги з ділової документації 2 039
 оплата за шкільну форму для дітей-сиріт 30 000 
 вогнегасники та інвентар для пожежогасіння 3 250 
 оплата за спецодяг 3 636
 побутова хімія 1 797 
 оплата за канцтовари 4 838 
 вікно металопластикове у спортзал 11 900 
 оплата за інформаційний постер 965 
 оплата за меблі  19 000 
 оплата за комплект меблів шкільних 33 000 
 офісний ламінатор 2 040 
 оплата за медикаменти 2 620 
 пуско-зарядний пристрій 3 540 
 оплата за роутер 962 
 новорічні подарунки 8 324
  швейна машинка 3 300

ФОТО

Оплата послуг – 237 346 грн.:
• поточний ремонт панелей коридору 48 200 
• послуги по вогнезахисному обробл. деревяних конструкцій покрівлі 21081
• установка плити на харчоблоці 27940
• тех.обслуговування та поточний ремонт електрообладнання 4200 
• тех.обслуговування обладнання топкових 4 933
• тех.обслуговування системи газопостачання за 4кв. 1817
• розпилювання дров 24 200 
• послуги з поточного ремонту шк.автобуса 13 723
• інструменталь контроль ТЗ 1 900 
• послуги тел.зв'язку та інтернет 1 656
• перевезення учасників виїздної наради  900 
• послуги з дератизації та дезинсекції 1 911
• страхування цивільно-правової відповідальності 2 273
• страхування водіїв 178
• плата за ліцензію на освітню діяльність 176



• пакети  оновлення  програмного  комплексу  "курс"  для  використання  в  закладах
освіти 716

• поточний ремонт та повірка ваг 715
• тех.обслуговування/перезарядка та поточний ремонт вогнегасників 1 481 
• послуги з тех.обслуговування сигналізаторів загазованості, обстеження димових

та вентил.каналів, повірка сигналізаторів загазованості 1 794 
• послуги про стандартне приєднання до електричних мереж с-м розподілу 18 240 
• послуги по підключенню до мережі Інтернет 2 000 
• лабораторні дослідження повітря робочої зони 1 170
• послуги з поточного ремонту силової мережі живлення котельні 19071 
• послуги з навчання та перевірки знань машиністів котельні 2 800 
• послуги з проведення навчання посадових осіб з питань цивільного захисту 870
• Відшкодування за пільговий проїзд пед.працівників Лікарського НВК - 32 959 

ФОТО

ВИДАТКИ Северинівської ЗОШ І-ІІ ступенів
• З/п – 2 271 866 грн.;
• Оплата енергоносіїв (електроенергія, дрова) – 297 381 грн.;
• Придбання – 684 594 грн. Зокрема:
• багатофункціональні пристрої 6 194 
• стінка для учбового кабінету 24 626 
• інтерактивний мультимедійний комплекс 2 шт. 120 000 
• підручники для поповнення бібліотечного фонду 17 686 
• дидактичні матеріали 27 721 
• ноутбук в комплекті 17 500 
• розвиваючі ігри 2 767 
• тачка господарська 1 960
• запчасти до шкільного автобуса 23 733 
• господарчі матеріали 8 243 
• будівельні матеріали 5 445 
• бензин для шк.автобуса 65 550 
• оплата за документи,бланки та книги з ділової документації 2 039
• матеріали до компютерної техніки 1 953 
• вогнегасники та інвентар для пожежогасіння 2 790 
• канцтовари 4 838 
• оплата за меблі 5 365 
• оплата за комплект меблів шкільних 39 600 
• офісний ламінатор 2 040 
• оплата за медикаменти 2 359 
• новорічні подарунки 4 802

ФОТО

Оплата послуг – 308 882 грн.
• поточний ремонт спортивної зали 197821
• тех.обслуговування та пот.ремонт ел.обладнання 4200 
• тех.обслуговування обладнання топкових 4 933 
• тех.обслуговування системи газопостачання 4кв. 1817 
• поточний ремонт та ТО автобуса 6 850 
• розпилювання дров 23 750 
• перевезення учасників виїздної наради 800 
• послуги з дератизації та дезинсекції 1 911



• пакети  оновлення  програмного  комплексу  "Курс"  для  використання  в  закладах
освіти 716 

• плата за ліцензію на освітню діяльність 176
• лабораторні дослідження повітря робочої зони 1 170 

-послуги по вогнезахисному обробл.деревяних конструкцій покрівлі 37 068
-поточний ремонт та повірка ваг 79 
-тех.обслуговування/перезарядка та поточний ремонт вогнегасників 1 470 
-навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки 701
-послуги з навчання та перевірки знань машиністів котельні 1 242
-послуги з проведення навчання посадових осіб з питань цивільного захисту 435
-послуги з тех.обслуговування сигналізаторів загазованості, обстеження димових

та вентиляційних каналів, повірка сигналізаторів загазованості 1 794
-Відшкодування за пільговий проїзд пед.працівників Северинівської ЗОШ 21 510 
ФОТО

Видатки Северинівського КДНЗ “Веселка”
• З/п – 804 029 грн.;
• Оплата енергоносіїв (газ, електроенергія, пелети) – 112 583 грн.;
• Придбання – 110 244 грн. Зокрема:
• оплата за пилосмок 1 900 
• оплата за багатофункціональний пристрій 5 500 
• оплата за ламінатор 2 000 
• оплата за акустичну систему 3 500 
• оплата за світловий проектор 5 483 
• оплата за комплект деталей з термобетону 19 944 
• оплата за пральну машину 8 800 
• оплата за ноутбук в комплекті 10 950 
• оплата за мясорубку 13 856 
• оплата за чорнило для принтера 525 
• оплата за ліцензію на освітню діяльність 176
• оплата за господарчі матеріали 6 351
• оплата за будівельні матеріали 1 980 
• оплата за сітки москітні 2 430 
• оплата за канцтовари 3 262
• оплата за картридж для принтера 665 
• оплата за іграшки 1 435 
• оплата за багатофункціональні ігрові набори 9590 
• оплата за меблі 9 410 
• оплата за мишку копютерну  85 
• оплата за новорічні подарунки 2 401

ФОТО
Оплата послуг – 95 694 грн.

• поточний ремонт санвузла 44 799
• послуги по вогнезахисному обробленні деревяних конструкцій покрівлі  10 726 
• тех.обслуговування та поточний ремонт електрообладнання 4 200 
• тех.обслуговування обладнання топкових 3 200 
• телекомунікаційні послуги 2 380 
• виготовлення робочого проекту "Організації та обладнання засобів дистанційної 

передачі даних на комерц.вузлі газу" 2 200 
• послуги з організації та обладнання засобів дистанційної передачі даних на 

комерц.вузлі газу 18 516 



• послуги з тех. обслуговування сигналізаторів загазованості, обстеження димових 
та вент.каналів, повірка сигнал.загазованості 1 140 

• тех.обслуговування ноутбука 310 ;  послуги з заправки картриджа 170 
• послуги з дератизації та дезинсекції 1 911 ; повірка вагів 211 
• послуги з навчання та перевірки знань машиністів котельні 270 
• послуги з тех. обслуговування проектора 260 
• послуги з розробки сайту 3 600 
• послуги з підтримки та обслуговування сайту 1 800 

ФОТО
НУШ

Для створення нового освітнього середовища у трьох 1 класах нашої громади 
відповідно до вимог Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 
загальної середньої освіти «Нова українська школа» були здійснені такі закупівлі:

 Меблі – 192 678
 Інтерактивні комплекси – 180 000
 Комп’ютерна техніка – 93 868
 Дидактичні матеріали – 44 054

ФОТО
ХАРЧУВАННЯ

Продукти харчування для учнів і дошкільнят у 2018 році закуплені на загальну суму
291 933грн.

Середня вартість харчування у 2018 р. становить    13 грн на одного учня на день та
30 грн на одного вихованця ДНЗ на день.

Оплата за харчування здійснювалася за рахунок батьків (50%) та коштів сільської
ради (50%) для учнів 1-4 класів та дошкільнят.

Безоплатним харчуванням  охоплено  67  дітей  пільгових  категорій (19%  від
загальної кількості дітей у громаді).

ОЗДОРОВЛЕННЯ
У період  з  29.05.2018  по  15.06.2018  у  закладах  освіти  Миколаївської  громади

працювали 3 пришкільні табори відпочинку:
 мовний  табір  «Сонечко»  Северинівської  ЗОШ  І-ІІ  ст.  (поглиблене  вивчення

англійської мови) (40 учнів);
 табір «Сонечко» Лікарського НВК (50 учнів);
 табір «Барвінок» Миколаївського НВК (60 учнів).

Усього послугами відпочинку було охоплено 150 дітей шкільного віку, що 
становить 54,2% від їх загальної кількості. 

Традиційно,  значна  увага  приділяється  відпочинку  та  оздоровленню  дітей
пільгових  категорій.  У  таборах  відпочинку,  організованих  при  закладах  освіти
Миколаївської  сільської  ради,  послугами  відпочинку  було  охоплено  58     дітей  різних  
пільгових категорій (21% від загальної кількості дітей пільгових категорій). Із них:
 багатодітні – 14 учнів;
 діти учасників АТО – 12 учнів;
 діти із малозабезпечених сімей – 11 учнів;
 дитина з особливими потребами – 1 учень;
 діти-сироти та позбавлені батьківського піклування – 7 учнів;
 талановиті та творчо обдаровані діти – 13 учнів

Крім того,  13 дітей пільгових категорій отримали послуги оздоровлення та
відпочинку  у  приміських  таборах.  Так,  3  дитини  оздоровлювалися  у  ДОТ "Універ"
Сумського  державного університету,  10  дітей  –  у  ДПОЗ СТ "Ровесник"  Департаменту
освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

Середня вартість харчування у таборах відпочинку склала – 30,00 гривень на 
дитину, з них 18,00 грн.- з місцевого бюджету (60%); 12,00 грн. – батьківська плата (40%).



У 2018 році на проведення оздоровчо-відпочинкової кампанії використано 140,139
тис. грн, з яких 97,350 тис. грн – кошти МБ, 23,889 тис. грн – позабюджетні кошти 
(батьківська плата), 18,900 тис. грн – кошти ОБ. 

Із них: 81,239 тис. грн. використано на харчування дітей (57,350 тис. грн. – з 
місцевого бюджету, 23,889 тис.грн. – позабюджетні кошти); на придбання путівок для 
дітей пільгових категорій з місцевого бюджету використано 40,0 тис.грн., 18,9 тис.грн. – з 
обласного. 

13 дітей пільгових категорій отримали послуги оздоровлення та відпочинку у 
приміських таборах оздоровлення.

ФОТО

Видатки на утримання відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської
сільської ради у 2018 році – 355 894 грн.

• З/п (8 штатних одиниць) – 915 990 грн;
• Придбання засобів криптографічного захисту інформації "Ключ Електронний" - 1 

650 
• Оплата за канцтовари - 14 695
• Оплата за меблі - 20 000 
• Персональні компютери в комплекті, 2 шт.  - 31 940
• Багатофункціональний пристрій - 9 980 
• Послуги з розробки сайту 2 400; послуги з обслуговування сайту - 1 650 
• Обслуговування комп’ютерної техніки  - 25 200 
• Суборенда приміщення - 8 850 
• Послуги з заправки та відновлення картриджів - 2 232
• Відшкодування витрат на тех.обслуговування електропостачання - 136
• Оплата енергоносіїв - 6370 грн.
• Програмне забезпечення Медок - 2352 
• Ел. цифрові ключі підпису  - 438 
• Інформаційно-консультаційні послуги з питань проведення процедур закупівель - 14

000 
• Послуги по обслуговуванню програмного забезпечення системи Ispro - 20 500 
• Послуги з постачання програмного забезпечення компютерної програми  Ispro - 29 

592 
• Накопичувач до комп’ютера  - 1 980; оплата за роутер - 785 

Звіт роботи методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради за 2018 рік

Слайд 38
Відповідно до плану роботи методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту

на 2018 рік було проведено:
 12 заходів для педагогів ЗО Миколаївської сільської ради
 4 заходів для педагогів ЗО громад Сумського району
Участь у:
 8  заходах  відповідно  до  угоди  про  співпрацю  між  відділами  освіти  громад

Сумського району
 48 заходів відповідно до угоди про співпрацю з відділом освіти Сумської РДА
 58 обласних заходах КЗ СОІППО та Департаменту освіти і науки Сумської ОДА
Слайд 39
У 2018 р. більш тісною стала співпраця з відділами освіти ОТГ Сумського р-ну та

відділом освіти Сумської РДА. Спільною комісією відділів освіти ОТГ Сумського району
ІІ рівня було атестовано 8 вчителів закладів освіти Миколаївської сільської ради, серед



яких:  3  –  присвоєно  вищу  категорію,  а  також   3  –  підтвердили  вищу  категорію.
Забезпечення план спільних заходів.

Слайд 40
Колектив  методичного  кабінету  здійснює  організаційно-методичні  заходи  щодо

реалізації  у  закладах  освіти  громади   загальної  методичної  проблеми:  «Формування
позитивної  мотивації  учнів  шляхом впровадження  інноваційних  освітніх  технологій  та
розвитком  ключових  компетентностей».  Відтак  у  2018  р.  на  базі  Комунального
дошкільного  навчального  закладу  «Веселка»  Миколаївської  сільської  ради  Сумського
району  Сумської  області  у  2018  р.  було  проведено  семінар  «Розвиток  здібностей  та
інтересу  вихованців  до  навчання  через  впровадження  інновацій  в  практику»  для
вихователів ЗДО Сумського району.

Слайд 41
На базі Миколаївського НВК було проведено семінар для вчителів англійської мови

громади «Мотивація навчальної діяльності як засіб розвитку пізнавальної активності учнів
на уроках англійської мови».

Слайд 42
На  базі  Миколаївського  НВК  було  проведено  семінари  для  вчителів  зарубіжної

літератури «Використання хмарних технологій на уроках зарубіжної літератури».
Слайд 43
На  базі  Лікарського  НВК  проведено  семінар  вчителів  іноземної  мови  закладів

загальної середньої освіти Миколаївської сільської ради.
Слайд 44
У  звітній  період розпочала роботу творча група практичних психологів  закладів

освіти громади з проблеми «Профілактика насильства у шкільному середовищі». Мета її
роботи – формування правосвідомості і правової поведінки учнів, відповідальності за своє
життя,  розвиток  відповідальності,  самостійності,  створення  умов  для  самореалізації
особистості школярів

Слайд 45
У ІІ етапі учнівських олімпіад 2018 року взяли участь 26  учасники із 3 закладів

загальної середньої освіти громади, що становить 8,7 %  від загальної кількості учнів. Із
24  учасників  І-ІІІ  місця  посіли  17учнів  –  71  %  від  кількості  учасників.  Найкращий
показник (16 І-ІІІ місць) має Лікарський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області.

Слайд 46
Педагоги  закладів  освіти  Миколаївської  сільської  ради  активно  долучаються  до

конкурсів,  турнірів,  змагань  тощо  з  метою  зацікавити  школярів  в  освітній  діяльності,
підтримати талановитих учнів, активізувати творчу роботу учителів.

Слайд 47
Роботу  закладів  освіти  громади  зорієнтовано  на  здійснення  національно-

патріотичного виховання, що є невід’ємною складовою освітнього процесу.
Слайд 48
У 2018 проводилися виїзні робочі наради з питань вивчення впровадження концепції

НУШ, стану організації  виховної роботи, зокрема національно-патріотичного напрямку,
оздоровлення, харчування, ведення ділової документації тощо.

Слайд 49
Гурткова робота є важливою формою позакласної роботи в школі. При організації

цього напрямку освітньої  діяльності  у  закладах нашої громади завжди намагаються  як
найбільше наблизити її зміст до інтересів дітей, щоб вона давала дітям необхідні знання і
навички, прищеплювала любов до праці, сприяла розвиткові їх здібностей та вихованню



естетичних смаків.  У закладах загальної  середньої  освіти Миколаївської  сільської  ради
протягом 2017-2018 н. р. працювало 16 шкільних та 6 позашкільних гуртків, 2018-2019 н.
р. – 16 шкільних та 3 позашкільні гуртки.

Слайд 50
У закладах  освіти  проведено тижні  цивільного захисту  увага  зосереджувалась  на

підготовці  працівників  школи,  особового складу невоєнізованих  формувань  цивільного
захисту до дій у надзвичайних ситуаціях, питаннях проведення «Дня цивільного захисту»,
підвищення якості навчання учнів з курсу «Основи здоров’я».

Слайд 51
Одним  з  аспектів  усебічного  розвитку  особистості  є  висока  правова  культура,

формування якої  забезпечується  правовим вихованням.  Усвідомлення людиною правил
співжиття  і  вимог  законів,  законослухняність  її  поведінки  формуються  під  впливом
спеціальних виховних заходів, у процесі самовиховання, різноманітних видів діяльності.
Саме цьому сприяли тижні права у закладах освіти громади.

Слайд 52
Учні та вихованці закладів освіти Миколаївської сільської ради активно залучаються

до всеукраїнських та регіональних акцій та кампаній.
Слайд 53
У роботі освітніх закладів туризм постає ланкою, що поєднує подорож та пізнання

довкілля.  З  огляду  на  це  туристсько-краєзнавча  діяльність  є  комплексним  засобом
гармонійного розвитку дітей та юнацтва, що полягає в активному пізнанні і покращенні
навколишнього  світу.  Відтак  в  закладах  освіти  Миколаївської  сільської  ради  даному
напрямку приділяється значна увага.

Слайд 54
Відповідно  до  ст.  30  закону  України  Про  освіту  «Прозорість  та  інформаційна

відкритість закладу освіти» інформацію, визначену законодавством, висвітлено на сайтах
закладу освіти та відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради.

Слайд 55

Слайд 56.
Учні закладів  освіти та молодь Миколаївської  сільської  ради є активними учасниками,
призерами та переможцями змагань районного та обласного рівня. Серед наших жителів –
небайдужі до розвитку спортивного життя громади.



Слайд 57.
Перед вами – зведена таблиця результатів  участі  спортивних команд закладів  освіти в
районній спартакіаді школярів за 2017-2018 навчальний рік, де ми можемо пишатися ІІІ
місцем Миколаївського НВК у змаганнях з волейболу  3х3, ІІ місцем Лікарського НВК – з
тенісу, ІІ місцем Северинівської ЗОШ – з футболу, ІІІ – з легкої атлетики, І – з тенісу. За
підсумками  року  –  Северинівська  ЗОШ  посіла  ІІ  місце  в  районній  спартакіаді  серед
закладів освіти І-ІІ ступенів.
Слайд 58.
Цього навчального року спартакіада  триває.  Перші результати – перед вами на екрані.
Крім того, плануємо проведення внутрішніх змагань у громаді зі Шкільної волейбольної
ліги, щоб представляти громаду на обласному етапі.
Слайд 59.
Як  бачите,  перші  призові  здобутки  в  районі  –  за  нашими  шкільними  спортивними
командами.
Слайд 60.
У  районних  змаганнях  з  шахів  честь  громади  достойно  представила  команда
Северинівської ЗОШ, виборовши, крім особистих нагород, ІІІ загальнокомандне місце. 
Слайд 61. 
Активним є спортивне життя в самій громаді. За 2018 р. було проведено наступні заходи.
Свято  спорту,  молодості  і  здорового  способу  життя  –  «Спортивна  громада»  на  базі
Лікарського  НВК.  Усього  близько  120  учасників  та  вболівальників.  У  рамках  заходу
проведено  змагання  з  волейболу,  шахів,  шашок,  настільного  тенісу,  дартцу,  гирьового
спорту.

Слайд .
Участь в обласному культурно-спортивному святі «Краща спортивна громада Сумщини
2018 року» за участі представників сіл Лікарське та Постольне.
Слайд .
Футбольна  команда  «Колос»  (с.Северинівка)  здобула  перемогу  в  Чемпіонаті  Сумської
області (перша ліга).
Слайд .
«Свято  спорту  і  краси»  на  базі  Будинку  культури  с.  Миколаївка,  у  рамках  якого
презентував  свою  діяльність  спортивний  клуб  «Чемпіон»,  який  об'єднує  кілька  видів
боротьби.
Слайд .
Цього року започатковано Першість Миколаївської громади з футболу серед школярів та
молоді, присвячену Дню українського козацтва. Усі команди отримали грамоти, кубки та
призи.
Слайд .
Команда  «Колос»  с.  Северинівка  посіла  ІІІ  місце  у  Чемпіонаті  Сумського  району  з
футболу серед аматорських команд у сезоні 2018 року.
Слайд .
Золота перемога команди «Колос» с. Северинівка у Першості Сумської області з футболу
серед команд першої ліги у сезоні 2018 року
Слайд .
У цьому році стартував і ще триває Чемпіонат Миколаївської громади з волейболу серед
чоловічих команд. Сподіваємося, що змагання стануть традиційними й на новому рівні
доповняться  жіночими  командами.  Крім  того,  подано  заявку  на  участь  у  Чемпіонаті
Сумського  району  з  волейболу  серед  дорослих.  Уже  на  цих  вихідних  нашу  громаду
представлятимуть  команди  молоді  с.  Северинівка  та  с.  Миколаївка,  ветерани  с.
Миколаївка, збірна жіноча команда вище згаданих сіл. 



Слайд .
Вихованці позашкілля на базах закладів освіти нашої громади є постійними призерами та
переможцями  різного  рівня.  Чемпіонат  Сумського  району  з  велосипедного  туризму  -
2018р. приніс аж дві срібні перемоги – Северинівська ЗОШ та Миколаївський НВК.
Слайд 
За  підсумками  ІІІ  етапів  Чемпіонату  Сумського  району  зі  спортивного  орієнтування  -
2018р. команда Северинівської ЗОШ посіла ІІ місце.
Слайд 16.
Бронзові призери Чемпіонату області з велотуризму - команда Северинівської ЗОШ.
Слайд 
Маємо бронзових призерів Чемпіонату району зі  спортивного туризму серед 5-6 класів
2019 року.
Слайд 18.
За  підсумками  змагань  команда  Северинівської  ЗОШ  І-ІІ  ст.  -  щорічні  призери  та
переможці Чемпіонату Сумської області зі спортивного туризму.
Слайд 
Можемо пишатися призовими місцями у Відкритій Першості Центру дитячої та юнацької
творчості м. Білопілля зі скелелазіння - 2019р.
Слайд .
Спортивні події висвітлюються на офіційному сайті Відділу освіти, молоді та спорту.
Слайд .
Більше  інформації  щодо  результатів  участі  наших  школярів  та  молоді  у  спортивних
заходах,  фоторепортажі,  анонси  спортивних  подій  можна  відслідковувати  в  соціальній
мережі  «Фейсбук»  у  групі  «Фізична  культура  і  спорт  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району»

СЛАЙД 75. У 2019 році продовжується робота щодо покращення якості надання
освітніх послуг та розвитку спортивного напрямку в громаді. 

Дякую за увагу!


