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I.Вступ. 
 
          
           Діяльність відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, 
керівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільньої освіти району  у 2017 році 
була спрямована на забезпечення розвитку освітньої галузі району, виконання законів 
України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”,   “Про позашкільну освіту”, “Про 
дошкільну освіту”. 

Відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, педагогічними 
колективами закладів освіти забезпечено виконання основних завдань, спрямованих  на 
розвиток освіти Бериславщини. 
            У 2017 році забезпечено реалізацію завдань, спрямованих на створення умов для 
навчання за місцем проживання дітей. Відкрито додаткову групу у Веселівському 
дошкільному навчальному закладі (ясла-садку) на 20 місць. Всього в районі функціонує  26 
закладів  дошкільної освіти та 5 навчально-виховних комплексів, де охоплено освітнім 
процесом 1776 дітей, у тому числі 1558 дітей віком від трьох  до шести років, із них - 60 дітей  
охоплено соціально-педагогічним патронатом. Діти 5-річного віку дошкільною освітою 
охоплені стовідсотково, у тому числі за рахунок запровадження альтернативних форм 
дошкільної освіти. Загальний показник охоплення дошкільною освітою за різними формами її 
здобуття фактично проживаючих на території району дітей віком від 3 до 6 (7) років складає 
95,9 відсотка. Середня завантаженість  закладів дошкільної освіти становить 75 дітей на 100 
місць.  

 У закладах дошкільної освіти району освітній процес здійснюють  173 педагогічних 
працівника, зокрема, 26 керівників, 4 вихователя-методиста, 115 вихователів (у тому числі 
один керівник з зображувальної діяльності), 16 музичних керівників, 2 логопеди, 8 
інструкторів з фізичного виховання,    2 практичних психолога. 

З метою оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти у 2017 році створено 
навчально-виховний комплекс “Монастирський дошкільний навчальний заклад-
загальноосвітня школа І ступеня” згідно рішення 22 сесії сьомого скликання 
Червономаяцької сільської ради від 18 вересня 2017 року №171. 

   З метою формування оптимальної мережі у районі, рішенням  сімнадцятої сесії 
районної ради VІІ скликання від 17 серпня 2017 року №215 “Про План створення освітніх 
округів      та оптимізації мережі навчальних закладів Бериславського району на 2017-2018 
роки” затверджено План  створення освітніх округів, яким, зокрема, визначено створення 
опорних закладів загальної середньої освіти  на базі Бериславської №1 та Новорайської 
загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів. 

               Всього в районі функціонують 22 школи І-ІІІ ступенів, 4 школи І-ІІ ступенів,                1 
школа І ступеня та 5 навчально-виховних комплексів з контингентом 4507 учнів, що на 219 
осіб більше, ніж торік. У зв’язку із відсутністю контингенту учнів призупинено діяльність на 
2017/2018 навчальний рік шкільних відділень навчально-виховних комплексів 
“Урожайненська загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад”, 
“Чайкинська загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад”.  

                   У заочних класах на базі Бериславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3  
організовано навчання для 7 учнів. 
             Мережа груп продовженого дня на 2017/2018 навчальний рік  у 17 закладах загальної 
середньої освіти становить 23 групи з кількістю 689 учнів. 
  Організація освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти району 
здійснюється відповідно до Державних стандартів початкової та загальної середньої освіти. 
            З метою створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам                            
і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку у 
2017/2018 навчальному році збільшено кількість класів з інклюзивною формою навчання з 2 
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–х у минулому році (2 дітей) до 10-ти (17 дітей) у 2017 році. Також  для 15 учнів з 
особливими освітніми потребами, які не мають можливості відвідувати заклади загальної 
середньої освіти організовано індивідуальне навчання. 
             Сучасне законодавство України в галузі освіти забезпечує правові засади подальшого 
розвитку системи освіти в частині створення умов для навчання, реабілітації, соціальної 
адаптації, інтеграції в суспільство дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з 
інвалідністю. У впровадженні інклюзивного навчання значну роль відіграє районна 
психолого-медико-педагогічна консультація.  До її складу входить 7 спеціалістів з вищою 
освітою. Згідно з планом роботи районної психолого-медико-педагогічної консультації на 
2017 рік було оглянуто 103 дитини,  та проведено облік дітей з інвалідністю. На обліку 
знаходиться 145 осіб, з них 54 учня навчаються в закладах загальної середньої освіти. Робота  
районної психолого-медико-педагогічної консультації тісно пов’язана з роботою практичних 
психологів  та соціальних педагогів, логопедів та асистентів-вчителів. У 2017 році соціально-
психологічним супроводом забезпечено 23 заклади  загальної середньої освіти району 
(працюють 11 практичних психологів та 21 соціальний педагог).  
 У  Центрі дитячої та юнацької творчості, районній Станції юних техніків, районній 
комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі ім.В.К.Сергеєва займається  908 дітей, що 
становить 20,1 відсотка від загальної кількості учнів. Освітній процес здійснюється у  
гуртках,  секціях  з різних напрямків позашкільної освіти.  
            У закладах загальної середньої освіти організовано роботу 47 гуртків для 969 учнів,  
що становить  21,5 відсотка здобувачів освіти шкіл району.  

 Влітку 2017 року закладами освіти району підтримана ініціатива Міністерства освіти і 
науки України щодо європейської інтеграції та наближення  до європейських стандартів 
шляхом створення літніх мовних таборів. На базі Бериславської №3, Львівської 
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів були організовані літні мовні табори з 
вивчення англійської мови, де відпочило 43 дитини. 

За результатами проведення оздоровчої кампанії у системі освіти району влітку 2017 
року функціонувало 29 таборів з денним перебуванням та позаміський дитячий заклад 
оздоровлення та відпочинку “Старт” Бериславської районної комплексної дитячо-юнацької 
спортивної школи ім.В.К.Сергеєва. У закладах з денним перебуванням відпочинковими 
послугами було охоплено 1135 дітей, у позаміському дитячому закладі оздоровлення та 
відпочинку “Старт” Бериславської районної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи  
ім.В.К.Сергеєва  оздоровчими послугами охоплено 142 дитини, які потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки. Також, отримали відпочинкові послуги під час проведення 
навчально-тренувальних зборів  у позаміському дитячому закладі оздоровлення та 
відпочинку “Старт” Бериславської районної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 
імені В.К.Сергеєва 38 вихованців  Бериславської районної комплексної дитячо-юнацької 
спортивної школи імені В.К.Сергеєва. 

Забезпечено обмін групами дітей. Так, відпочинком в Івано-Франківській області 
охоплено 25 дітей - військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної 
операції. Такий обмін групами дітей сприяє укріпленню єдності та цілісності держави, 
ознайомленню з традиціями інших регіонів України. 
 З метою оновлення змісту освіти в ряді закладів загальної середньої освіти району 
здійснюється експериментальна науково-дослідницька діяльність.Так, у 2016/17 навчальному 
році на рівні району в режимі експерименту   працювали Бериславська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №3, Одрадокам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Бериславська  
загальноосвітня школа І-ІІI ступенів №5, Бериславський №5 і Козацький дошкільний 
навчальний заклад. З вересня 2017 року розпочато експериментальну діяльність 
регіонального рівня на базі Бериславської №1, Козацької, Ольгівської, Шляхівської, 
Львівської, Новорайської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, Бериславської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №5 з теми "Розвиток громадянських компетентностей в 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів Херсонської області". 
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            У 2017/2018 навчальному році навчанням за профілями: історичним, математичним, 
біологічним, технологічним, українська філологія у Бериславській №1, Козацькій, 
Одрадокам’янській, Лиманецькій загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів     у 10-11 класах 
охоплено 81 учень. Поглибленим вивченням окремих предметів: англійської, математики, 
української мови та літератури у Бериславських №1,№3, Козацькій, Веселівській 
загальноосвітніх школах  І-ІІІ ступенів у 8-11 класах охоплено 172 учня. 
           У районі відпрацьована система роботи з обдарованими дітьми – їх пошук, відбір, 
виховання та забезпечення реалізації творчих здібностей. У вересні 2017 року поновлено 
банк даних обдарованих дітей, який  налічує 194 учня, порівняно    із 2016 роком – 116 учнів. 

 У створенні оптимальних умов для виявлення та соціальної підтримки обдарованої 
молоді велика роль належить Малій академії наук. З 2000 року діє  районне наукове 
товариство “Еврика”. З метою організації пошукової діяльності, поглиблення наукових знань 
та науково-практичної роботи з обдарованою молоддю у 2017 році працює 16 секцій(12 
напрямків), зокрема з: історії України, історичного краєзнавства, географії та 
ландшафтознавства, зарубіжної літератури, англійської мови, української літератури, 
прикладної математики, експериментальної фізики, теоретичної фізики, зоології та ботаніки, 
біології, загальної біології, фольклористики та етнології у Бериславській №3, Зміївській, 
Львівській, Милівській, Ольгівській, Козацькій, Лиманецькій, Миколаївській, Шляхівській 
загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів, Бериславській №4, №5 загальноосвітніх школах І-ІІ 
ступенів (11 навчальних закладів). Банк даних учнів, які займаються в секціях Малої академії 
наук України нараховує 90 учнів 7-11 класів. У конкурсі - захисті науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2016/2017 навчальному  році взяли участь 
11 учнів із Бериславської №3,  Ольгівської, Миколаївської, Львівської, Зміївської, 
загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів і Бериславських загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів №4, 
№5. Призерами районного етапу конкурсу-захисту стали 7 учнів, які представили наш район 
на обласному етапі. Троє стали призерами обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів -членів Малої академії наук України. 
      На виконання плану заходів роботи з обдарованими учнями  проведено Всеукраїнські 
учнівські олімпіади з базових дисциплін: 

- географія та краєзнавство; 
- інформатика; 
- фізика; 
- російська мова; 
- основи економіки; 
- інформаційні технології; 
- історія; 
- біологія; 
- трудове навчання; 
- математика; 
- українська мова та література; 
- хімія; 
- іноземна мова; 
- астрономія; 
- екологія; 
- основи правознавства. 

У І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 2017 року взяли участь 965 
учнів району.  
 У  ІІ етапі олімпіад (грудень  2017 року) взяли участь 182 учня закладів загальної середньої 
освіти району, із них 119 – учнів сільських шкіл. Найбільш масовою була участь учнів в 
олімпіадах з біології (36 учнів), української мови та літератури (23 учня), історії ( 34 учня)та 
географії з краєзнавством (28 учнів). 
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 Призерами стали учні Бериславської № 1, Бериславської № 3, Ольгівської 
Новобериславської,  Зміївської  загальноосвітніх  шкіл І-ІІІ ступенів. 

Щороку школярі району беруть участь у Міжнародному конкурсі знавців української 
мови імені Петра Яцика. Цьогоріч 505 учнів із сільських закладів загальної середньої освіти 
та 146 учнів закладів загальної середньої освіти міста взяли участь у І етапі.  70 учнів з 24 
закладів загальної середньої освіти району взяли участь у районному етапі конкурсу, а 8 - 
представлятимуть  район на обласному етапі.  

Набув популярності серед учнів закладів загальної середньої освіти району 
Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Т.Шевченка. 38 учнів з 15 закладів загальної 
середньої освіти взяли участь в районному етапі, 3 учні представлятимуть район на 
обласному етапі. 
 З метою активізації виховного  процесу  в  закладах загальної середньої освіти району, 
виявлення і підтримки  обдарованих дітей проведено  роботу по залученню учнів до участі  у  
різноманітних конкурсах, змаганнях, мистецьких фестивалях, експедиціях, благодійних 
акціях. Активізувалася робота щодо участі учнів у Міжнародному математичному конкурсі  
“Кенгуру”, знавців фізики “Левеня”, Всеукраїнському конкурсі з біології  “Колосок”, 
“Смішний колосок”, Міжнародному конкурсі з інформатики “Бобер”, природничих 
інтелектуальних іграх “Соняшник”, “Геліантус” та інших. 
 Відповідну роботу по залученню обдарованої молоді до різноманітних конкурсів, 
змагань, турнірів ведуть заклади позашкільної освіти  району. Так вихованці Центру 
юнацької та дитячої творчості є активними учасниками та переможцями різних заходів, які 
проводяться протягом  навчального року: “Таврійський барвограй”, “Букет замість ялинки”, 
“Поетичний вернісаж”, “Моя батьківщина – Україна” . У 2017 році у обласному заочному 
конкурсі літературних творів «Японія від періоду Нара до сьогодення» переможцями стали: 
учні Милівської, Новокаїрської загальноосвітніх  шкіл І-ІІІ ступенів; учениця Зміївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. посіла І місце у обласному заочному конкурсі «Національні 
меншини і протестантські релігійні громади Херсонщини» (номінація – «науково-
дослідницькі роботи»). 
          Учні закладів загальної середньої освіти  району взяли участь у VIII Всеукраїнській 
конференції учнівської молоді «Мій рідний край, моя земля очима сучасників» у місті 
Миколаєві. Юні дослідники із Львівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  та 
Ольгівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів захищали науково-дослідницькі роботи у 
секціях: «Археологічне краєзнавство» та «Географічне краєзнавство та геологія». Роботи цих 
учнів увійшли до збірки статтей конференції як кращі. Учні нагороджені грамотами та 
дипломами за кращі роботи. 

Система роботи з пошуку, підтримки та розвитку технічно обдарованих дітей дають 
високі результати в заходах різного рівня, від місцевого до Всеукраїнського. Протягом року 
вихованці Станції юних техніків разом з керівниками гуртків взяли активну участь у 
конкурсах та виставках, і зайняли призові місця: 

-   обласний заочний конкурс учнівської молоді «Космос. Людина. Духовність». Кращі 
роботи : у розділі «Твої можливості, людино» учениця  Червономаяцької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ,у розділі «Кінець світу» призерами стали  учні 
Бериславської № 3 та Червономаяцької загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів . Отримано 
дипломів І ступеня -3 ІІ ступеня – 1, ІІІ ступеня – 4;  
-   обласний  конкурс-виставка учнівської молоді зі стендового моделювання. Отримано 
дипломів І ступеня - 1,  дипломів ІІ ступеня -2, дипломів ІІІ ступеня -2, заохочувальних 
дипломів-2; 
-   обласний конкурс юних раціоналізаторів та винахідників- диплом ІІІ ступеня ; 
-   обласний конкурс учнівської молоді з електроніки- дипломом ІІІ ступеня; 
-   обласні змагання з інформаційних технологій серед учнів молодшого шкільного віку 
закладів позашкільної освіти диплом ІІІ ступеня ;  
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-     обласний тур ІІ Міжнародного   українсько-литовського  конкурсу малюнків  « Здай 
кров заради життя»-   диплом І ступеня – 1, ІІ – 2, ІІІ ступеня – 1; 
-    обласний конкурс учнівської молоді «Космічні фантазії» (номінації «Образотворче 
мистецтво», «Вироби з деревини», «Вироби з паєток та бісеру» -диплом І ступеня – 3, ІІ 
ступеня – 7, ІІІ ступеня – 7 заохочувальних – 4 загальне місце – 4. 

-      обласна виставка « Знай, люби свій край»- дипломів І ступеня – 1, ІІ ступеня – 5, ІІІ 
ступенів – 7 ; 
-     обласна виставка з технічної творчості «Наш пошук і творчість – тобі Україно!», 
диплом ІІІ ступеня – 1;  
-   обласний  фотоконкурс «Моя Україна!»-  диплом ІІ ступеня – 2 роботи, диплом ІІІ 
ступеня -3, заохочувальний  диплом – 3 ; 
-      обласний  фотоконкурс  «Пам'ять» ІІ ступеня-1; 
-    обласна  виставка з початково-технічного моделювання отримано диплом  ІІ ступеня -
1, диплом  ІІІ ступеня -1. 

    У 2016/2017 навчальному році керівники гуртків разом з методистом взяли участь у 
обласному заочному конкурсі на кращі методичні розробки з науково- технічної та 
декоративно-ужиткової творчості серед педагогів закладів позашкільної освіти. 

У номінації «Навчальні програми та посібники» (фізико - технічна програма для 
гуртка «Імпульс») отримали дипломи ІІ ступеня  керівник гуртка Літнарович Л.М та 
методист Мала О.В. 
                      Відповідну роботу з обдарованими вихованцями проводить дитячо-юнацька 
спортивна школа ім. В.К.Сергеєва. У 2017 році передано до училища фізичної культури та 
спорту 3 вихованця: 2 - відділення боротьби вільної, 1 - відділення футболу. Крім того 
протягом року вихованці беруть участь у різноманітних змаганнях, де виборюють призові 
місця. 

З вільної боротьби:  
- ІІІ місце у Чемпіонаті області; 
- ІІ місце у Чемпіонаті області; 
- І місце у Чемпіонаті області. 

З футболу та футзалу: 
- І місце у Чемпіонаті області з футзалу серед команд дівчат 2002-03 року народження; 
- ІІ місце у Чемпіонаті області з футзалу серед команд дівчат 2004-06 року ннародження; 
- І місце у ІХ літніх юнацьких іграх молоді Херсонщини з футзалу серед дівчат; 
- І місце у ІХ літніх юнацьких іграх молоді Херсонщини з футболу серед дівчат; 
- ІІІ місце у Чемпіонаті ФСТ «Колос» АПК України. 

З пляжного волейболу: 
- ІІІ місце у Чемпіонаті області серед дівчат 2002 року народження; 
- ІІІ місце у Спартакіаді Херсонщини серед школярів; 
- ІІІ місце у Молодіжних іграх Херсонщини серед юнаків. 

Є позитивна динаміка росту отримання спортивних розрядів вихованцями спортивної 
школи: у 2017 році присвоєно 88 вихованцям ІІ та ІІІ спортивні розряди у порівнянні з 2016 
роком (40 вихованців), та І розряд присвоєно у 2017 році 48 вихованцям у порівнянні з 2016 
роком (6 вихованців).    
        Влітку 2017 року у таборах з денним перебуванням відпочинкові послуги отримали 1135 
дітей шкільного віку, з них –125 талановитих та обдарованих дітей.  
       У позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку “Старт” Бериславської 
районної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи імені В.К.Сергеєва під час роботи І 
зміни отримали оздоровчі та відпочинкові  послуги 142 дитини, які потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки, з них  31 талановита та обдарована дитина. 
       У масових комплексних змаганнях “Дитяча Олімпіада Херсонщини-2017” у селищі 
міського типу  Лазурне Скадовського району, ТОВ “Прибрежний”, взяли участь та відпочили  
20 вихованців Бериславської районної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи імені 
В.К.Сергеєва.  
       Пріоритетним напрямком у галузі освіти району є створення та збереження кадрового 
потенціалу. На даний час освітній процес у закладах загальної середньої освіти району 
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здійснюють 539 педагогічних працівників. У 2017 році галузь поповнилась   6  молодими 
спеціалістами,  випускниками  закладів вищої освіти     І-ІІ  рівня акредитації. 
       У порівнянні з минулим роком збільшилась кількість педагогів, які мають високі 
категорії та звання. Так, у 2016/17 навчальному році всього проатестовано 128  педагогічних 
працівників. З них: 5 - присвоєно і 14 продовжено строк дії на 5 років кваліфікаційної 
категорії “спеціаліст вищої категорії”, трьом присвоєно педагогічне звання “старший 
вчитель” та 1 педагогу продовжено строк дії на 5 років звання «старший вчитель», 2 - 
педагогічне звання “учитель-методист”. 
         Станом на 01 грудня  2017 року безоплатне гаряче харчування організовано   для 421 
дитини наступних категорій: 15 дітей-сиріт, 125 дітей, позбавлених батьківського піклування 
(здобувачі освіти 1-11 класів), 169 дітей із сімей,  які отримують допомогу відповідно  до 
Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” (учні 1-4 
класів), 13 учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, 99 
дітей учасників  антитерористичної операції  (учні 1-11 класів). 
         До 12 закладів освіти району організовано  підвезення  303 учнів, що становить 100,0 
відсотків від потреби.  
       У 2017 році придбано два шкільні автобуси для  Милівської загальноосвітньої школи I-III 
ступенів та Томаринської  загальноосвітньої школи І- IІ ступенів.        
           Фінансування галузі освіти збільшилося з 68190461 грн. у 2016 році до 102331693 грн. 
у 2017 році. 

Упродовж року здійснювався постійний контроль щодо забезпечення своєчасної та у 
повному обсязі виплати заробітної плати, відпускних педагогічним працівникам закладів 
освіти.  
           Проведено косметичні ремонти у 32 закладах загальної середньої освіти,  26 закладах 
дошкільної освіти, 3 закладах  позашкільної освіти.          
         За рахунок коштів обласного, районного та місцевих бюджетів  виконано  ремонти у 
закладах освіти:   капітальні ремонти систем опалення у Новорайській (740,0 тис.грн) та 
Шляхівській (298,050 тис.грн) загальноосвітніх школах I-III ступенів, вимощення у 
Бериславській загальноосвітній школі I-III ступенів №1 (249,876 тис.грн); поточні ремонти: 
системи опалення у Бериславській загальноосвітній  школі I-II ступенів №5 (42,971 тис.грн), 
газоходів котельні  у Бериславській загальноосвітній школі I-III ступенів №1 (11,640 тис.грн), 
внутрішніх туалетів у навчально-виховному комплексі “Чайкинська загальноосвітня школа                    
І ступеня - дошкільний навчальний заклад” (14,988 тис.грн), ганку у Раківській 
загальноосвітній школі I-III ступенів (49,888 тис.грн),  майданчика (внутрішнього дворику) у 
Раківській загальноосвітній школі I-III ступенів (54,897 тис.грн), фасаду  у Милівській 
загальноосвітній школі I-III ступенів (34,865 тис.грн),  приміщень у Зміївській 
загальноосвітній школі I-III ступенів (90,024 тис.грн), заміни вікон  та дверей у навчально-
виховних комплексах “Чайкинська загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний 
заклад” та “Максимогорківська  загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний 
заклад”, Львівській та Веселівській  загальноосвітніх школах I-III ступенів (105,0 тис.грн), 
капітальні ремонти харчоблоків у Бериславському №3 (260,0 тис.грн) та Тягинському (43,9 
тис.грн) дошкільних навчальних закладах, пральних кімнат у Бериславському №4   (132,0 
тис.грн) та Лиманецькому (140,0 тис.грн) дошкільних навчальних закладах, групових 
приміщень у Бериславському №4 (200 тис.грн) та Веселівському (78,7 тис.грн) дошкільних 
навчальних закладах, реконструкції системи опалення у Миколаївському дошкільному 
навчальному закладі (229,420 тис.грн) та заміну вікон та дверей,  котла на енергозберігаючий  
у Раківському дошкільному навчальному закладі (119,5 тис.грн), заміну вікон  та дверей у 
Степнянському дошкільному навчальному закладі (87,0 тис.грн), капітального ремонту даху 
та фасаду  у Томаринському дошкільному навчальному закладі (72,0 тис.грн), ремонтно-
відновлювальні роботи по укріпленню стін   та вимощенню у Козацькому дошкільному 
навчальному закладі (98,0 тис.грн), капітальний ремонт Бериславської загальноосвітньої 
школи I-III ступенів №1 (огорожа, внутрішнє подвір’я) (490,0 тис.грн),  твердопаливні котли 
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для Львівської (75,0 тис.грн), Ольгівської (110,0 тис.грн) та Раківської (367,793 тис.грн) 
загальноосвітніх шкіл I-III ступенів. 

     За рахунок коштів районного бюджету виділено кошти  на придбання трьохфазних 
лічильників та автошин для Червономаяцької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів – 26,464 
тис.грн. на розробку технічної документації на право власності та проектів землеустрою 
закладів загальної середньої освіти району – 64,0тис. грн.. Придбано і встановлено віконні 
блоки  для Козацької загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів – 49,0 тис. грн.,двері для 
Високівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів – 7,0 тис.грн.,Степнянської  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів-11,6 тис.грн. 

          За рахунок  субвенцій сільських рад, міської ради та коштів районного бюджету було 
оновлено матеріально-технічну базу закладів загальної середньої освіти шляхом придбання: 
Степнянська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – обігрівачі з терморегуляторами (69,0 
тис.грн.); 
Новорайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – одяг сцени (20,0тис.грн.); 
Бериславська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 – насоси  (35,8 тис.грн.); 
НВК ” Максимогорьківська загально-освітня школа І ступеня -дошкільний навчальний заклад ” –
ноутбук,проектор,ел.плита,пральна машина (26,0 тис.грн.). 
        За рахунок коштів місцевих рад придбано матеріалів  для ремонту та пального на суму  
341,5 тис.грн.: 
-Бериславська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 –36,4 тис.грн.;  
-Бериславська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 4 –6,0 тис.грн.;  
-НВК ” Максимогорьківська загально-освітня школа І ступеня -дошкільний навчальний заклад ”-
11,4тис.грн.; 
- Веселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-101,2 тис.грн.; 
- НВК “Чайкинська загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад”. -24,2 
тис.грн.; 
- Новорайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 26,0 тис.грн.; 
-Степнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 15,6 тис.грн.; 
-Тягинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 38,0 тис.грн.; 
- НВК “Урожайненська загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад”. –2,5 
тис.грн.; 
-Високівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 2,2 тис.грн.; 
-Костирська загальноосвітня школа І ступеня – 13,0 тис.грн.; 
-Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 65,0 тис.грн.; 
    За рахунок залишку  освітньої субвенції  виділено кошти на оформлення документів на будівлі 
та землю закладів освіти в сумі  165,4 тис.грн.: 
- Бериславська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – 12,0 тис. грн.; 
- Тягинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 20,0 тис. грн.; 
- Зміївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 16,0 тис. грн.; 
- Новобериславська загальноосвітня школа І-ІІ ст.-14,0 тис.грн.; 
- Козацька загальноосвітня школа І-ІІІ ст..-33,0 тис.грн.; 
- Веселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст..-36,4 тис.грн.; 
- Новорайська загальноосвітня школа І-ІІІ ст..-34,0 тис.грн.; 

    На виконання програми соціально-економічного розвитку за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій  виділено 5610,73 тис.грн. та 1047,205 тис.грн. з 
районного бюджету та місцевих  бюджетів на співфінансування: 
- Лиманецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. -915,346 тис. грн.; 
- Веселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. -254,719 тис.грн.; 
- Козацька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. -404,172 тис.грн.; 
- Бериславська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.№3 – 971,142 тис. грн.; 
- Бериславська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.№1- 2561,919 тис. грн.; 
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- Тягинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. -821,294 тис. грн.; 
- Новокаїрська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – 729,343 тис. грн.. 
З метою реалізації основних напрямків модернізації освіти з урахуванням вимог сучасного 
інформаційно-технологічного суспільства відділ освіти,молоді та спорту районної державної 
адміністрації визначає основні напрями та пріоритетні завдання розвитку освітньої галузі 
району на 2018 рік: 
        у дошкільній освіті: 

- відкриття  логопедичної групи у Бериславському дошкільному навчальному закладі 
№4, з метою задоволення освітніх потреб дітей з вадами мовлення; 

     - забезпечення якісної дошкільної освіти як гаранта готовності дитини   до школи; 
           - створення оптимальних організаційно-педагогічних, санітарно-гігієнічних, 
навчально-методичних та матеріально-технічних умов для функціонування  закладів 
дошкільної освіти; 
          - створення оптимальних умов для реалізації вимог Базового компонента дошкільної 
освіти, розкриття потенційних можливостей кожної дитини; 

      -   зміцнення  навчально-методичної   та  матеріально-технічної   бази  закладів 
дошкільної освіти, створення умов для  збереження та зміцнення здоров’я дітей з раннього 
дитинства. 
           -   здійснення моніторингу якості освітнього процесу; 
           - поліпшення  якості  дошкільної   освіти   шяхом  запровадження    інноваційних 
освітніх та здоров’язберігаючих технологій, методів роботи з дітьми.   

       - створення умов для патріотичного, екологічного виховання дошкільників,  
формування основ здорового способу життя 

          - забезпечення виконання натуральних норм харчування відповідно до вимог чинного 
законодавства. 

у загальній середній освіті: 
  -  формування оптимальної мережі системи закладів освіти району, необхідної для надання 
високоякісних освітніх послуг; 
  - оновлення та модернізація навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладів 
загальної середньої освіти; 
  -  оновлення школи старшого ступеня та реалізація профільного навчання ; 
- запровадження заходів з реалізації Концепції нової української школи; 
- доступність та якість надання освітніх послуг кожній дитині; 
- удосконалення фахової майстерності педагогічних працівників з метою забезпечення 

належного рівня викладання предметів; 
- формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів; 
- створення освітніх округів, опорних шкіл, забезпечення                                             їх 

висококваліфікованими педагогічними кадрами, навчальним та технічним обладнанням; 
- реалізація оновлених програм початкової та основної школи, нових підходів                             

до оцінювання знань учнів; 
-   охоплення навчанням 100 відсотків дітей шкільного віку; 
-  охоплення учнів з особливими освітніми потребами інклюзивним та інтегрованим 
навчанням у закладах загальної середньої освіти району.   
-   збереження  мережі  закладів позашкільної освіти. 
-  посилення взаємодії та співпраці закладів позашкільної освіти із закладами загальної 
середньої освіти, громадськими організаціями. 
- сприяння розвитку дитячих організацій та молодіжних центрів як центрів самореалізації 
особистості. 
- створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських 
цінностей, яка ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує  інтереси 
особистості, суспільства й держави. 
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 - надання відповідної методичної допомоги тим, хто працює з дітьми з особливими освітніми 
потребами в умовах закладу загальної середньої освіти; 
- створення безпечних умов для навчання і виховання; 
- підвищення якісного показника участі закладів загальної середньої освіти                      

у   районних, обласних олімпіадах; 
-   підтримка обарованої молоді через залучення її до науково-дослідної та пошукової 
діяльності. 

.- профілактика правопорушень і злочинності в підлітковому та молодіжному середовищі. 
      - організація оздоровлення та відпочинку дітей на рівні не менше 70 відсотків            від їх 
загальної кількості, та 100-відсоткове охоплення вказаними послугами дітей пільгових 
категорій; 

- першочергове  забезпечення   фінансування в повному обсязі захищених  статей. 
- розробка заходів по енергозбереженню, підготовці до нового навчального року та 

осінньо-зимового періоду, моніторинг за проведенням поточних та капітальних 
ремонтів за рахунок всіх джерел фінансування, за списанням основних засобів, орендою 
приміщень, за споживанням енергоносіїв. 

     - створення умов для забезпечення гарячим харчуванням та підвезенням учнів згідно 
чинного законодавства. 
 
           у фізкультурно-спортивному напрямку:  

       - оновлення спортивної матеріально-технічної бази (ремонт, реконструкція споритивних 
залів, спортивних споруд, придбання спортивного інвентарю  та обладнання), у рамках 
місячника “Спорт для всіх – спільна турбота”; 

- охоплення населення району фізкультурно-оздоровчою діяльністю в усіх місцевих 
радах не менше 20 відсотків від загальної чисельності населення району; 

- продовження співпраці з місцевими головами в контексті здійснення фінансування 
на підвезення учнівської молоді на змагання районного, обласного                   та 
всеукраїнського рівнів; 
       - відкриття на базі закладів загальної середньої освіти спортивних секцій                     з 
волейболу, баскетболу та настільного тенісу; 
       - підвищення якісного показника участі закладів освіти у районних та обласних 
змаганнях; 

- забезпечення проведення та фінансування  спортивних заходів місцевого рівня       з 
видів спорту, визнаних в Україні, серед спортсменів усіх вікових категорій, підготовка та 
участь спортсменів у спортивних заходах районного, обласного                            та 
всеукраїнського рівнів. 

           - охопити заняттями спортом в усіх місцевих радах району  не менше 2,6 відсотка від 
загальної чисельності населення; 
          - забезпечити збереження та створення розгалуженої мережі сучасних спортивних 
споруд, які відповідають національним та міжнародним стандартам, зокрема із залученням 
коштів інвесторів. 



 
 
 
II. Питання для розгляду на засіданнях колегії відділу освіти, молоді та спорту районної 
державної адміністрації 

 
Січень 

 Про підсумки роботи відділу освіти, молоді та спорту  закладів освіти району   за 2017 
рік  та визначення пріоритетних напрямків на 2018 рік. 
Відповідальні за підготовку: Корибут В.П. 
          
             Про  фінансування освітньої галузі району у 2018 році. 
Відповідальні за підготовку: Воєвода Г.М. 
                                                                                             
             Про підсумки роботи  зі зверненнями громадян та стан виконавської дисципліни за 
підсумками 2017 року. 
Відповідальні за підготовку:  Корибут В.П. 

                                         
Березень 

    Про стан виконання програми «Призовна дільниця» у  закладах загальної середньої освіти  
району . 
Відповідальні за підготовку: Авраменко Н.О. 
           Про стан розвитку Центра юнацької  творчості та Станції юних техніків.             
                                                                                                         Корибут В.П. 
          Відповідальні за підготовку:                                              Литвиненко Н.Л.  

 
Про стан роботи з обдарованою учнівською молоддю у  закладах загальної середньої 

освіти  району . 
  
          Відповідальні за підготовку:                                              Литвиненко Н.Л.  

 
                                                                       Травень 

Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2017/18 навчальному році. 
Відповідальні за підготовку: Артеменко І.О.  

 
Про хід підготовки та організації літньої оздоровчої кампанії 2018 року 

Відповідальні за підготовку: Жеваженко Л.П. 
                                                               

Вересень 
        Про  початок 2018/19 навчального року у закладах освіти району та стан підготовки до 
роботи  закладів освіти в осінньо-зимовий період. 
Відповідальні за підготовку: Корибут В.П.   

Воєвода Г.М. 
            
        Про підсумки літньої оздоровчої кампанії  2018 року 
Відповідальні за підготовку:  Жеваженко Л.П. 

                                                                                                   
        Про результати участі випускників закладів загальної середньої освіти району  в 
зовнішньому незалежному оцінюванні 2018 року. 
Відповідальні за підготовку: Артеменко І.О. 

          
        Про стан забезпечення  закладів загальної середньої освіти району  підручниками на 
2018/2019 навчальний рік.                                                
                                                                                                   Семак Т.С.          
  Відповідальні за підготовку:                                                                                                                                                                             
                                                                    Листопад        
              
          Про  стан розвитку дошкільної освіти у районі 
Відповідальні за підготовку: Жеваженко Л.П. 

Кудрявцева І.А.  
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Про роботу опорних закладів загальної середньої освіти району з окремих питань організації 
освітнього процесу. 
Відповідальні за підготовку: Литвиненко Н.Л.   
 
Про хід виконання районної комплексної програми національно-патріотичного  виховання 
«Дитина - громадянин – патріот Батьківщини» на 2016-2021 роки» 
Відповідальні за підготовку:                                                         Корибут В.П. 
                                                                                                          Семак Т.С.          
 

 
ІII. Питання для розгляду на нарадах керівників закладів освіти району. 
 
            1. Закладів загальної середньої та позашкільної  освіти 
 

Лютий 
                                 Про хід підготовки до участі учнів закладів загальної середньої освіти 
району в зовнішньому незалежному оцінюванні 
Відповідальні за підготовку: Артеменко І.О. 
 
            Про прозорість та інформаційну відкритість закладів  освіти району. 
  Відповідальні за підготовку:                                                  Борисов І.А. 
                                                                                           Воєвода Г.М. 
 

Квітень            
Про стан підготовки та організації відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2018 року 

Відповідальні за підготовку: Жеваженко Л.П. 
 
           Про підсумки роботи  зі зверненнями громадян та стан виконавської дисципліни за 
підсумками I кварталу 2018 року. 
Відповідальні за підготовку:                                                       Корибут В.П. 
                                                                                             
            Про підсумки роботи з обдарованими учнями у 2017/18 навчальному році.  
Відповідальні за підготовку: Литвиненко Н.Л. 

Коновалова С.М.                        
 

 
Червень 

                 Про стан виконавської дисципліни та роботи зі зверненнями громадян за І півріччя 
2018 року. 
Відповідальні за підготовку: Корибут В.П. 
 
        Про  організацію освітнього процесу для учнів з особливими освітніми потребами 
закладів загальної середньої освіти району 
Відповідальні за підготовку: Стародубець С.М. 

 
Жовтень 

           Про стан організації підвезення учнів у закладах загальної середньої освіти 
Відповідальні за підготовку: Жеваженко Л.П 
                                                                                        

          Про стан організації харчування учнів у закладах загальної середньої освіти                                                   
Відповідальні за підготовку: Жеваженко Л.П. 
 
          Про стан виконавської дисципліни та роботи зі зверненнями громадян  за 9 місяців 2018 
року. 
Відповідальні за підготовку:  Корибут В.П. 

 
         Про виконання заходів районної програми розвитку фізичної культури і спорту 2017-
2020 роки 
Відповідальні за підготовку:  Корибут В.П. 

Авраменко Н.О. 
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                                                          Грудень 

          Про підсумки Місячника з правовиховної роботи  у  2018  році. 
Відповідальні за підготовку:                                                              Литвиненко Н.Л. 
                                                                                            
           Про  стан організації профільного навчання в  закладах загальної середньої освіти                                                                                      
Відповідальні за підготовку: Корибут В.П. 

Литвиненко Н.Л 
 
2 Закладів дошкільної освіти 

Лютий 
1. Охоплення дошкільною освітою дітей у закладах дошкільної освіти 

Відповідальні за підготовку: Жеваженко Л.П. 
2.  Про роботу опорних  закладів дошкільної освіти району                 

Відповідальні за підготовку: Кудрявцева І.А. 
Кіріченко М.Ю. 
Шорник Т.О. 
Дукач О.В. 

           
Квітень  

                      1.Про підготовку до літньої оздоровчої кампанії 2018 року 
Відповідальні за підготовку: Жеваженко Л.П. 
           2.Про організацію змістовного дозвілля вихованців під час літнього оздоровчого 
періоду 
Відповідальні за підготовку: Кудрявцева І.А. 
 
           3. Про забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи у роботі 
закладів дошкільної освіти 
Відповідальні за підготовку: Кудрявцева І.А. 

 
Жовтень 

1.  Про стан організації харчування вихованців  в  закладах дошкільної освіти  
Відповідальні за підготовку:  Жеваженко Л.П. 
         2.  Про стан ведення ділової документації керівниками закладів дошкільної освіти. 
Відповідальні за підготовку: Жеваженко Л.П. 

 
          3.  Про хід виконання районної  комплексної  програми  національно -   патріотичного  
виховання  “Дитина - громадянин – патріот   Батьківщини”  на 2017-2021 роки» у  закладах 
дошкільної освіти у 2018 році 
Відповідальні за підготовку:   Кудрявцева І.А 
          4.  Звіт про хід  експериментальної роботи  у Бериславському дошкільному 
навчальному закладі №4 “Формування базових якостей особистості засобами елементарної 
дослідно-експериментальної діяльності дошкільника”. 
Відповідальні за підготовку:   Чечіна Л.М. 
           

Грудень 
            1. Про  стан та перспективи розвитку дошкільної освіти у районі 
Відповідальні за підготовку: Жеваженко Л.П. 
            2. Про підготовку статистичної звітності за  формою “Ф-85” та річного звіту               
за 2018 рік  
Відповідальні за підготовку:                                                              Жеваженко Л.П. 

3. Про результати курсової перепідготовки педагогічних працівників  протягом  
2018 року та пропозиції на 2019 рік 
Відповідальні за підготовку:                                                              Кудрявцева І.А. 
            4.  Про стан роботи  у закладах дошкільної освіти району щодо організації ефективної 
взаємодії з батьками 
Відповідальні за підготовку:                                                              Кудрявцева І.А. 
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IV. Засідання  наради, які проводить  начальник відділу та заступник 

- засідання атестаційної комісії  ІІ рівня по атестації педпрацівників та керівних 
кадрів району 
За окремим планом Стаднік Н.В. 
     

- засідання комісії відділу освіти, молоді та спорту  з організації та підготовки 
закладів освіти району до роботи в осінньо-зимовий період; 
ІІІ, IV квартали  
щотижнево 

Стаднік Н.В. 
Корибут В.П. 

        
           - засідання  комісії відділу освіти , молоді та спорту з перегляду нормативно-правових 
актів ; 
щомісячно Корибут В.П. 

 
             - нарада з працівниками комунальної установи «Бериславський центр по 
обслуговуванню закладів освіти» з питань  ефективного і раціонального витрачання 
бюджетних коштів  

щоквартально                                                                   Стаднік Н.В. 
          - нарада з питань формування оптимальної мережі закладів освіти району  на 2018/19    
навчальний рік. 

березень-серпень                                                        Стаднік Н.В. 
 

- засідання робочої групи відділу освіти, молоді та спорту з організації оздоровлення 
дітей; 
травень-липень Стаднік Н.В., Жеваженко Л.П. 

 
- засідання робочої групи відділу освіти , молоді та спорту з проведення серпневої 

конференції педагогічних працівників району  ; 
серпень Стаднік Н.В. 
 
ІV. Організація роботи . Організаційні заходи. 
-  нарада з працівниками  відділу освіти, молоді та спорту 
щопонеділка                                                                                Стаднік Н.В. 
 

- нарада з керівниками закладів позашкільної освіти 
   щомісячно                                                                                  Стаднік Н.В. 
                                                                                                       Корибут В.П. 

- нарада при заступнику голови районної державної адміністрації з питання підготовки 
закладів освіти району до роботи у новому навчальному році та в осінньо – зимовий період 
2018/19 навчального  року 
серпень                                                                                   Стаднік Н.В. 
                                                                                                 
- серпнева конференція педагогічних працівників 
серпень                                                                                   Стаднік Н.В. 
 
- нарада працівників відділу  з питань поліпшення виконавської дисципліни та 
результативності роботи 
щоп’ятниці                                                                           Корибут В.П. 
                                                                                                
- день контролю 
 щомісячно                                                                            Корибут В.П. 

 
              V Моніторингові дослідження роботи  закладів освіти району 

 
- моніторингові дослідження охоплення дошкільною освітою дітей у закладах дошкільної 
освіти 
(довідка) 

  січень                                                                                         Жеваженко Л.П.  
    
- моніторингові дослідження ефективності організації освітнього процесу в закладах загальної 
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середньої освіти  району (довідка) 
    лютий                                                                                     Корибут В.П. 
                                                                                                    Литвиненко Н.Л. 
 
- моніторингові дослідження організації літньої відпочинкової та оздоровчої кампанії у 
закладах загальної середньої освіти (довідка) 

  березень- квітень                                                                     Жеваженко Л.П. 
                                                                                                     
- моніторингові дослідження готовності  закладів загальної середньої освіти району до нового 
навчального року (колегія) 
серпень                                                                                      Корибут В.П.,  
                                                                                                   Воєвода Г.М.       
 
- моніторингові дослідження готовності теплових господарств закладів загальної середньої 
освіти району до роботи в осінньо- зимовий період (акт) 
вересень                                                                                     Воєвода Г.М. 
 
- моніторингові дослідження підготовки спортивних об’єктів закладів освіти до роботи під час 
осінньо-зимового періоду    2018/19 навчального  року   (довідка). 
вересень                                                                                    Авраменко Н.О. 
 
- моніторингові дослідження організації індивідуальної форми навчання учнів у закладах 
загальної середньої освіти (наказ) 
вересень                                                                            Жеваженко Л.П. 

 
- моніторингові дослідження організації  підвезення учнів до закладів загальної середньої 
освіти  (довідка) 
жовтень                                                                                 Жеваженко Л.П.  
 
- моніторингові дослідження організації  харчування учнів у закладах загальної середньої 
освіти (довідка) 
жовтень                                                                                  Жеваженко Л.П.   
 
- моніторингові дослідження розвитку дошкільної освіти  (довідка) 
 листопад                                                                                 Жеваженко Л.П.                                                
 
- моніторингові дослідження ведення ділової документації керівниками закладів дошкільної 
освіти 
листопад                                                                                  Жеваженко Л.П.                                                
 
- моніторингові дослідження гурткової та позакласної роботи в закладах загальної середньої 
освіти району . (довідка). 
листопад-грудень                                                                    Литвиненко Н.Л. 
 
- моніторингові дослідження безпеки життєдіяльності, охорони праці в закладах освіти району  
протягом року                                                                        Борисов І.А.   
 
- моніторингові дослідження ведення шкільної документації   в закладах освіти району  
протягом року                                                                        Борисов І.А.   
                                                                                                  Жеваженко Л.П. 
 
- моніторингові дослідження якісного забезпечення педагогічними кадрами у закладах 
загальної середньої освіти району (довідка)                                
протягом року                                                                        Борисов І.А.   
 
- моніторингові дослідження  роботи наукових секцій Малої академії наук  в закладах освіти 
району. 
протягом року  (довідка)                                                                   Коновалова С.М. 

 
 



                                                                                 17 
 

 
    VІ. Надання практичної допомоги закладам освіти. 

 
- надання практичної    допомоги    закладам загальної середньої освіти з питання організації 
роботи групи продовженого дня 
серпень-вересень                                                                 Жеваженко Л.П. 
 
- надання практичної    допомоги    закладам загальної середньої освіти з питання організації 
підвезення учнів 
 протягом   року                                                                 Жеваженко Л.П.                                                         
 
- надання практичної допомоги закладам загальної середньої освіти з питання роботи          з 
порталом “Україна ІСУО (інформаційна система управління освітою)” 
 протягом року                                                                 Борисов І.А.                  Жеваженко Л.П. ,                                         
 
-  надання  практичної  допомоги  новопризначеним керівникам закладів освіти району   з 
питань ведення шкільної ділової документації 
протягом   року                                                                 Жеваженко Л.П. , Борисов І.А.                                                                                                     
 
-  надання практичної допомоги керівникам закладів дошкільної освіти  з питань охорони 
праці та безпеки життєдіяльності, ведення ділової документації 
протягом року                                                                  Борисов І.А., Жеваженко Л.П. 
 

VIІ. Загальнорайонні заходи, координація дій з іншими установами та громадськими 
організаціями 

 
 -Новорічні та Різдвяні свята. 
 грудень- січень                                                                       Стаднік Н.В. 
                                                                                                  Литвиненко Н.Л. 
                                                                                                                                                                                 
-районний етап конкурсу “Космічні фантазії”. 
січень                                                                                       Самборська С.А.  
 
- районний етап  конкурсу авторів віршованої поезії “Поетичний вернісаж”. 
січень                                                                                       Бондаренко Т.С.  
                                                                                                 
 -відкрита першість району з вільної боротьби.                   
лютий                                                                                      Сорочинський Ю.П.  
  
- районний  тур спортивних  змагань “Тато, мама, я -спортивна сім’я” 
лютий                                                                                         
                                                                                                   Авраменко Н.О.      
                                                                                                
 -конкурс малюнків “Акварелі райдуги” 
лютий-березень                                                                        Іванчук Т.В. 
 
-тиждень Веснянки для молодших школярів міста.  
березень                                                                                     Іванчук Т.В. 
 
- конкур юних фотоаматорів “Моя, Україна! ” . 
березень                                                                      Самборська С.А. 
 
-  районний фестиваль дружин юних рятувальників-пожежних. 
 березень                                                                                   Борисов І.А. 
 
- виставка технічної творчості“Наш пошук і слава тобі Україно!” . 
березень                                                                                    Самборська С.А.  
 - районний етап огляду-конкурсу  художньої творчості «Таврійський барвограй» 
Березень-квітень                                                                      Бондаренко Т.С. 
-  Тиждень пожежної безпеки 
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 квітень                                                                                     Борисов І.А. 
- проведення Всеукраїнського місячника “Спорт для всіх-спільна турбота” по благоустрою 
спортивних споруд. 
квітень                                                                                       Авраменко Н.О. 

-організація та проведення спільних акцій спрямованих на підтримку дітей 
пільгової категорії району. 
квітень-грудень                                                                          

- спартакіада призовної та допризовної молоді серед учнів закладів загальної середньої освіти 
Квітень, жовтень                                                                       
                                                                                                      Авраменко Н.О.    
- навчально-польові збори для учнів 11-х класів на базі закладів загальної середньої освіти .  
квітень                                                                                        
                                                                                                      Авраменко Н.О.    
   
- навчання медичних працівників, працівників харчоблоків, вчителів фізичної культури, 
керівників таборів з денним перебуванням 
квітень                                                                                       Жеваженко Л.П    
                                                                                                    Борисов І.А. 
 
 - районні змагання  з легкої атлетики, фестивалю “Нащадки Козацької слави” в залік 
Спартакіади серед учнів закладів загальної середньої освіти 
району 
квітень                                                                                     
                                                                                                   Авраменко Н.О. 
    
 - змагання Кубка відкриття спортивно-літнього футбольного сезону серед аматорських команд. 
травень                                                                                      
   - свято « Віват Обдарованість»                                                   Стаднік Н.В. 
травень                                                                                                                                                                      
- змагання з вільної боротьби на приз Героя Радянського Союзу М.З.Видригана та генерал-
майора З.П.Видригана серед юнаків та дівчат 
травень                                                                                      
- змагання з настільного тенісу з нагоди Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
травень                                                                                       
- міське свято до Дня захисту дітей 
червень                                                                                        Бондаренко Т.С. 
 
-відкрита першість району з вільної боротьби.                        
червень                                                                                        Сорочинський Ю.П 
 
- дні відкритих дверей у СЮТ та ЦЮДТ  для дітей міста 
червень                                                                                        Самборська С.А.  
                                                                                                     Бондаренко Т.С. 
- змагання з судномодельного спорту. 
червень                                                                                        Самборська С.А.  
 
змагання з пляжного волейболу з нагоди Дня молоді            Корибут В.П.                                                                                                                  
                                                                                                     Авраменко Н.О 
червень                                                                                         
- районна конференція педагогічних працівників  
серпень                                                                                        Стаднік Н.В. 
 
- змагання з футболу, присвячені Дню Незалежності України.      Корибут В.П.                                                                                                                 
   серпень                                                                                               Авраменко Н.О 
 
- дні відкритих дверей на СЮТ та ЦЮДТ для дітей міста         Самборська С.А.  
вересень                                                                                      
                                                                                                            Бондаренко Т.С.  



                                                                                 19 
 

- спортивно-масові заходи, присвячені Дню фізичної культури і спорту України, Тиждень 
фізичної культури, Всеукраїнський олімпійський урок 
вересень                                                                                      
                                                                                                   Авраменко Н.О.    
 
-нарада керівників секцій МАН. 
вересень                                                                                     Коновалова С.М.  

- відкриття районної Спартакіади учнів закладів загальної середньої освіти району 
вересень                                                                                     
                                                                                                  Авраменко Н.О. 
-  Тиждень знань безпеки життєдіяльності 
 вересень                                                                                   Борисов І.А. 
 
 -відкрита першість району з вільної боротьби.                    
вересень                                                                                  Сорочинський Ю.П 
- районні змагання з техніки пішохідного туризму серед учнівської молоді  
вересень                                                                                   
                                                                                                         Бондаренко Т.С. 
- навчання з перевіркою знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності для 
новопризначених керівних кадрів закладів освіти району 
вересень                                                                                  Борисов І.А 
 
- декада до Дня Захисника України 
жовтень                                                                                Авраменко Н.О. 
 
- нарада по підготовці та проведенню районного етапу Всеукраїнського спортивно-масового 
заходу серед дітей «Олімпійське лелеченя». 
жовтень                                                                               Авраменко Н.О. 
-навчальний семінар для відповідальних за роботу з обдарованими дітьми. 
жовтень                                                                                 Коновалова С.М.  
-  конкурс  стендових моделей присвячених Дню збройних сил України  
жовтень                                                                                  Самборська С.А.  
 
-  конкурс творчих проектів “Людина.Космос.Духовність” . 
жовтень                                                                                  Самборська С.А.  
 
-районний етап Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді “Моя Батьківщина-
України”. 
жовтень                                                                                  Бондаренко Т.С.  
 
- змагання з вільної боротьби на приз майстра спорту міжнародного класу Нечипуренко О.О. 
жовтень                                                                                 Корибут В.П.                                                        
                                                                                                 Авраменко Н.О. 
- районні змагання в залік Спартакіади школярів 2017/18 навчального року з настільного тенісу, 
шашок, шахів, футболу, “Шкіряного м’яча”, “Стартів надій”, проведення шкільного та  
районного етапів Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей “Олімпійське 
лелеченя. 
жовтень-листопад                                                             Авраменко Н.О.  
                                                                                                  
-  Тиждень безпеки дорожнього руху знань  
 листопад                                                                                Борисов І.А. 

- місячник оборонно-масової, військово-патріотичної роботи у закладів загальної середньої 
освіти 
листопад                                                                                  
                                                                                                 Авраменко Н.О.                                  
-ІI етап Всеукраїнських олімпіад 
листопад-грудень                                                                   Коновалова С.М.  
- змагання в залік районної Спартакіади серед учнів закладів загальної середньої освіти  2017/18 



                                                                                 20 
 

навчального року з волейболу, баскетболу 
листопад-грудень                                                                  Авраменко Н.О. 
 
часть учнів закладів загальної середньої освіти у навчальній сесії МАН відповідно до плану 
роботи ( формування та затвердження команди) 
листопад                                                                                Коновалова С.М.  
 
- районний етап Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію з 
активним способом пересування “Мій рідний край”. 
листопад                                                                               Бондаренко Т.С.  
 
-  конкурс  учнівської молоді “Користувачи ПК”, “ Електроніки”, юних  раціоналізаторів та 
винахідників 
листопад                                                                               Самборська С.А.  
- Місячник оборонно-масової та військово-патріотичної роботи у закладах загальної середньої 
освіти 
листопад-грудень                                                                 Авраменко Н.О. 
 
- районний етап змагань з туристсько- спортивних походів серед учнівської  молоді. 
листопад                                                                               Бондаренко Т.С. 
 
- змагання Кубка закриття футбольного сезону серед аматорських команд 
листопад                                                                               Корибут В.П. 
 
-проведення військово- спортивних заходів до Дня Збройних Сил України у закладах загальної 
середньої освіти 
грудень                                                                                  Авраменко Н.О. 
 
- районна екологічна акція “Букет замість ялинки” 
грудень                                                                                   Бондаренко Т.С. 
- районна  виставка щорічного конкурсу новорічних композицій «Альтернативна ялинка» 
грудень                                                                                   Бондаренко Т.С. 
 
-  І (районний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів Малої академії наук України.  
грудень                                                                                   Коновалова С.М. 
                                                                
- виховний захід “Усі ми різні, але рівні” 
грудень                                                                                   Бондаренко Т.С. 
 - формуванню річної статистичної звітності з фізичної культури і спорту 2-ФК за 2017 рік 
грудень                                                                                
                                                                                                Корибут В.П. 
                                                                                               Авраменко Н.О. 
- огляд-конкурс на кращу організацію фізкультурно-спортивної роботи у сільській місцевості 
“Краще спортивне село” 
протягом року                                                                        
- Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в закладах загальної 

середньої освіти України» 
протягом року                                                                       Авраменко Н.О. 

 
VIІI. Робота з педагогічними кадрами  та громадськістю 

 
Складання статистичної звітності: 
 
- формування замовлення  педагогічних кадрів на 2018/19 навчальний рік для випускників 
вищих навчальних закладів 2018 року 
січень                                                                                       Борисов І.А. 
 
- провести роботу по відбору випускників закладів середньої освіти району на навчання у 
вищих навчальних закладах на педагогічні спеціальності                                                                       
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березень                                                                                   Борисов І.А. 
 
- підготовка та надання матеріалів на нагородження педпрацівників за результатами роботи у 
2017/18 навчальному році та атестації 2018 року 
квітень                                                                                      Борисов.І.А.                                                                          
 
- аналіз  термінів дії контрактів з керівниками закладів освіти 
червень                                                                                       Борисов І.А.                                                                          
-  аналіз прибуття молодих спеціалістів, випускників вищих навчальних закладів 2018 року. 
cерпень-вересень                                                                      Борисов І.А.                                                                                                                              
                                                                
- підготовка звітів до Департаменту освіти, науки та молоді облдержадміністрації про 
чисельність та склад  педагогічних парцівників закладів загальної середньої освіти району. 
жовтень                                                                                    Борисов І.А. 
 
- узагальнення відомостей про працюючих вчителів- пенсіонерів. 
жовтень                                                                                    Борисов І.А. 
                                                                                                                                                                                            
- узагальнення інформації про педагогічних працівників, які викладають не за фахом. 
жовтень                                                                                    Борисов І.А. 
                                                                                                                                                                                                 
- узагальнення інформації про педагогічних працівників, які викладають два і більше 
предметів. 
жовтень                                                                                    Борисов І.А. 
                                                                                                                                                                                    
-  формування кадрового резерву для державної служби 
листопад                                                                                    Борисов І.А.                                                                                                                             
 
- формування графіка відпусток  працівників відділу освіти, молоді та спорту, керівників 
закладів освіти 
грудень                                                                                        Борисов І.А. 
 
- вивчення стану організації роботи з кадрами у закладах освіти району. 
протягом року                                                                            Борисов І.А.                                                                                                                             
               
IХ. Фінансово-економічна  діяльність 
-  опрацювання та розподіл  доведених лімітів на 2018 рік між закладами освіти району, 
доведення відповідних документів до них                    

    у визначені терміни                                                                Стаднік Н.В.                                                                                                             
                                                                                                      Воєвода Г.М. 

 
- прийом, опрацювання, зведення та своєчасне подання відповідним органам місячної, 
щоквартальної та річної бухгалтерської звітності              

    у визначені терміни                                                               Стаднік Н.В.                                                                   
                                                                                                     Воєвода Г.М. 

 
- підготовка зведених кошторисів, планів асигнувань для надання їх до фінансового 
управління районної державної адміністрації  

    у визначені терміни                                                              Стаднік Н.В.                                             
                                                                                                    Воєвода Г.М.. 

 
- контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів 

    щомісячно                                                                              Стаднік Н.В.                                                                            
                                                                                                    Воєвода Г.М. 

 
- підготовка пропозицій до програми соціально-економічного та культурного  розвитку 
району на 2019 рік  
вересень-грудень                                                                     Стаднік Н.В. 
                                                                                                  Воєвода Г.М. 
- аналіз використання бюджетних коштів по закладах освіти району  
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щоквартально                                                                         Стаднік Н.В. 
                                                                                        Воєвода Г.М. 
 
-  нарахування заробітної плати, відпускних та інших виплат працівникам  

      щомісячно до 25 числа                                                               
                                                                                                    Воєвода Г.М. 
 

- збір, опрацювання та узагальнення первинних документів бухгалтерського обліку 
     щомісячно до 25 числа                                                            
                                                                                                    Воєвода Г.М. 

- розподіл отриманого фінансування та підготовка відповідних документів до                  
Державного казначейства                                                      

     у визначені терміни                                                             Стаднік Н.В.                                                                                                                 
                                                                                                    Воєвода Г.М.. 

- проведення і подання даних до Пенсійного фонду по персоніфікованому обліку 
       у визначені терміни                                                                  
                                                                                                    Стаднік Н.В.                                                                           
                                                                                                    Воєвода Г.М.. 

X.  Інформаційно-аналітична робота 
 

- аналіз ходу виконання розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації, 
документів вищестоящих організацій та власних рішень 
щомісячно                                                                             Корибут В.П.   
                                                                          
- аналіз виконання програми соціально – економічного розвитку освітньої галузі у   2018 році. 
щоквартально                                                                       Корибут В.П. 
                                     
- узагальнення даних про пожежі, травматизм  на об’єктах освіти району 
щоквартально                                                                      Борисов І.А. 
 
- оновлення даних обліку дітей дошкільного віку  
щопівроку                                                                             Жеваженко Л.П.    
 
- аналіз даних про рух учнів, охоплення навчанням дітей шкільного віку 
щомісячно                                                                             Жеваженко Л.П. 
 
- аналіз стану організації харчування, підвезення учнів до закладів освіти району 
щомісячно                                                                             Жеваженко Л.П. 
 
- узагальнення державної статистичної звітності по закладах позашкільної освіти    (форма 1 – 
ПЗ ) 
січень                                                                                     Жеваженко Л.П    

- аналіз стану реалізації державної політики в галузі фізичної культури і спорту,  молоді та 
дітей за 2017 рік, проблеми та перспективи. 
січень                                                                                    Корибут В.П.                                                                                                        
                                                                                              Авраменко Н.О. 
 
- аналіз основних показників розвитку освіти  на 2018 рік. 
січень                                                                                     Стаднік Н.В. 
 
- розробка  заходів по підготовці закладів освіти району до початку нового 2018/19 
навчального року та роботи в осінньо – зимовий період.  
травень                                                                                 Корибут В.П. 
                                                                                                 
- розробка прогнозу розвитку мережі закладів загальної середньої освіти району. 
травень                                                                                 Корибут В.П. 
 
- узагальнення  даних щодо оздоровлення дітей  в літній період 2018 року 
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травень-серпень                                                                   Жеваженко Л.П    
 
- розробка  заходів по підготовці закладів освіти району до початку нового 2018/19 
навчального року та роботи в осінньо – зимовий період.  
травень                                                                                 Корибут В.П. 
                                                                                                
- узагальнення даних результатів змагань, які входять до районної Спартакіади школярів. 
червень                                                                                   Авраменко Н.О. 
 
- узагальнення інформації про хід проведення капітальних та поточних ремонтів в закладах 
освіти району. 
червень-серпень                                                                     Корибут В.П., 
                                                                                                Воєвода Г.М. 
- узагальнення інформації про стан підготовки до нового навчального року 
серпень                                                                                  Корибут В.П. 
 
- формування мережі закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти 
вересень                                                                                 Жеваженко Л.П    
 
- оновлення банку даних дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-сиріт,     дітей із  
 
сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей  учасників АТО 
вересень                                                                                 Жеваженко Л.П    
 
- узагальнення даних про працевлаштування випускників  загальної середньої освіти 
вересень-жовтень                                                                Жеваженко Л.П. 
- оновлення банку даних обдарованих дітей та  учнів -членів Малої академії наук.  
вересень                                                                                 Коновалова С.М. 
 

 - формування державної статистичної звітності в програмі “ІСУО” 
вересень-грудень                                                                   Жеваженко Л.П    
                                                                                                Борисов І.А. 
 
- формування замовлення документів про освіту випускникам  закладів загальної середньої 
освіти району 
жовтень                                                                                Борисов І.А. 
 
- щотижневий моніторинг стану життєдіяльності закладів освіти у 2017/2018 навчальному 
році та в осінньо-зимовий період 
постійно                                                                                Корибут В.П. 
                                                                                                Борисов І.А., 
                                                                                                Жеваженко Л.П    
 
- узагальнення стану травматизму в закладах освіти району 
щоквартально                                                                       Борисов І.А. 

-  формування зведеної державної статистичної звітності  з фізичної культури і чпорту за 
2017 рік  : 5-ФК, зведена - 2-ФК. 
грудень                                                                                   Корибут В.П.                                                                                                                 
                                                                                                Авраменко Н.О. 
 
XІ. Робота із зверненнями громадян 
 
- здійснення прийому громадян з особистих питань начальником та  
працівниками відділу освіти , молоді та спорту. 
згідно графіку                                                                        Стаднік Н.В., Корибут В.П. 
                                                                                                                                                                                     
- проведення виїзних прийомів громадян начальником та працівниками відділу освіти, молоді 
та спорту. 
щомісячно                                                                              Стаднік Н.В. 
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- проведення аналізу кількості та тематики звернень громадян, термінів розгляду звернень 
щокварталу                                                                             Корибут В.П. 
                                                                                                 
- слухання стану роботи зі зверненнями громадян на нарадах керівників, колегії відділу 
освіти ,молоді та спорту. 
згідно плану роботи                                                               Корибут В.П.                                  
 

XIІ. Організація проведення державних , професійних 
свят, інших культурно-мистецьких заходів 

 
- цикл Новорічних і Різдвяних свят; 
        01 січня 
        07 січня 

           Стаднік Н.В. 
 

 
 -     до Дня Соборності України;                                        Стаднік Н.В 

          21 січня      
 
-     до Дня пам’яті героїв Крут;                                           Стаднік Н.В 
         29 січня 
 
- до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав; 
        15лютого 
                                                                                                Стаднік Н.В 
 
 -  до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні та річниці Майдану; 
         20 лютого                                                                       Стаднік Н.В 
                                                                                                  
- до міжнародного дня рідної мови;                                               

21 ютого                                                                           Стаднік Н.В 
 
             -   до Міжнародного жіночого  дня;                                   Стаднік Н.В 
                   08 березня 

 
- до Дня національної культури ( Шевченківські дні); 
           09,10 березня                                                               Стаднік Н.В 
 
  -    до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій  
війні 
          09 травня                                                                       Стаднік Н.В 
 
  -   до Міжнародного дня сім’ї; 
         15 травня                                                                        Стаднік Н.В 
 
   -  до Дня слов’янської писемності і культури                 Стаднік Н.В 
      24 травня 
 
-   до Свята останнього дзвоника; 
       25 травня                                                                       Стаднік Н.В. 

     до Міжнародного Дня захисту дітей; 
         01 червня 
-   до Дня скорботи і вшанування  памяті жертв 
Війни в Україні;      

       22червня                                                                                                        
                                                                 

     Стаднік Н.В. 
 
 
Стаднік Н.В. 
 

    - до Дня державної служби;                                         Стаднік Н.В. 
                    23  червня                                                                                                         

- до Дня Конституції України                                           Стаднік Н.В. 
        28 червня 
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-   до Дня молоді; 
       30 червня                                                                                 Стаднік Н.В. 

  
- до Дня державного прапора України                                   Стаднік Н.В. 
         23 серпня 
 
-до Дня незалежності України 
 24 серпня                                                       Стаднік Н.В.                                                   

 
- до Дня знань; 
        01 вересня          Стаднік Н.В. 

            
            - до Дня фізичної культури і спорту. 

       10  вересня          Стаднік Н.В. 
                                                      

- до Дня працівників освіти; 
        07 жовтня          Стаднік Н.В. 

  
- до  Дня захисника України;       
       14 жовтня         Стаднік Н.В. 

 
- до Дня Гідності та Свободи 

21 листопада 
        Стаднік Н.В. 
 

               - до Дня памяті жертв голодомору                                         Стаднік Н.В. 
                  24 листопада 

                - до Дня збройних сил України                                              Стаднік Н.В. 
                      06 грудня 

- до Дня Святого Миколая; 
       19 грудня 

 
        Стаднік Н.В. 

  
  ХIIІ. Контрольна діяльність за виконанням розпоряджень  
           голови районної державної адміністрації на 2018 рік 
  
- Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 жовтня 2015 року №622 
«Про соціально-трудову адаптацію та медико-психологічну реабілітацію демобілізованих із 
зони АТО військовослужбовців та виконання Указу Президента України від 05 жовтня 2015 
року № 570/2015» .    
 
 Щокварталу до 10 числа                                       Стаднік Н.В. Воєвода Г.М 
 
- Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 жовтня 2015 року №647 
«Про план обласних заходів з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року».  
05 липня, 05 грудня  Стаднік Н.В. Воєвода Г.М. 
 
 Від 17 лютого 2015 року № 1/9-78  «Про організацію Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної  гри «Сокіл» («Джура») в навчальних закладах»   
 
Щороку до 01 жовтня                                             Авраменко Н.О. 
  
від 25 січня 2017 року № 22 «Про проект програми “ Призовна дільниця”  
на 2017-2019 роки» 
Щороку до                                                               Авраменко Н.О 
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Розпорядження голови  районної державної адміністрації від 28.11.2014 №700                    
“Про соціальну підтримку учасників антитерористичної операції в східних областях України 
та членів їх сімей”. 
 
Щопівроку до 01 числа місяця,  
що настає за звітним періодом                                                 Жеваженко Л.П. 
 
Розпорядження голови  районної державної адміністрації від 13.11.2015 року №544 “Про 
соціально-трудову адаптацію та медико-психологічну реабілітацію демобілізованих 
демобілізованих із зони антитерористичної операції  військовослужбовців та   виконання 
Указу Президента  України від 05 жовтня                2015 року №570/2015 ”        
 
Щомісяця до 01 числа                                                             Жеваженко Л.П. 
 
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23.03.2016 року № 226 “Про 
проект обласної  програми оздоровлення та відпочинку дітей влітку на період 2016-2020 
роки”  
Щокварталу до 01 числа                   Жеваженко Л.П. 
 
Від 23.08.2012 № 806 “Про реалізацію в районі  державної політики щодо права дітей – сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, на сімейне виховання та заходи стосовно 
забезпечення прав і законих інтересів дітей” 
 
Щокварталу до 20 числа                                                           Литвиненко Н.Л. 
 
Від 30.10.2013 № 655 “Про план заходів з реалізації у районі національної стратегії розвитку 
освіти в Україні на період до 2021 року” 
 
Щопівроку до 05 числа                                                              Корибут В.П. 
 
Від 28.01.2014 № 57 “Про організацію виконання у районі розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 30 грудня 2014 року № 903 “Про програму правової освіти 
населення області на 2014-2020 роки” 
 
Відповідно термінів, зазначених у плані                                  Литвиненко Н.Л. 
 
Від 05 квітня 2016 року “Про удосконалення контролю за отриманням батьківських внесків у 
заклади освіти району” 
За вимогою                                                                                    Воєвода Г.М. 
 
Від 04.12.2017 №921“Про проект змін до обласної цільової програми “Розвиток освіти 
Херсонщини-інвестиції в майбутнє регіону” на  2015-2018 роки”. 
 
Що півроку до 10 числа місяця,  
що настає за звітним періодом                                                    Корибут В.П. 
 
Від 22.11.2017 № 675  “Про проект програми економічного, соціального та культурного 
розвитку Бериславського району на 2018 рік ” 
 
Щомісяця до 05 числа                                                                  Корибут В.П. 
 
Від 24.04.2015 № 175 “Про проект районної програми соціального захисту людей похилого 
віку, інвалідів та підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності і протидії торгівлі людьми 
на 2015-2019 роки” 
 
Щопівроку до 01 числа                                                                Воєвода Г.М. 
 
Від 12.05.2015 № 202 “Про соціально-трудову реабілітацію демобілізованих із зони АТО 
військовослужбовців, а також виконання Указу Президента України від 18 березя 2015 року 
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№ 150/2015 “”Про додаткові заходи щодо соціального захисту  учасників антитерористичної 
операції” 
Щомісяця до 05 числа                                                                Литвиненко Н.Л. 
 
Від 21.07.2015 №340 “Про організацію роботи в районі з виконання Державної програми 
щодо реалізації засад державної Антикорупційної стратегії на 2015-2017 роки” 
Щокварталу до 5 числа                                                              Корибут В.П. 
 
Від 12 листопада 2015 року №543 “Про план районних заходів з увічнення пам’яті захисників 
України на період до 2020 року” 
Щороку до 01 липня,  
01 грудня                                                                                      Корибут В.П. 
 
Від 13 листопада 2015 року №546 “ Про організацію виконання розпорядження голови 
обласної державної адміністрації від 09 листопада 2015 року №655 “Про план заходів на 
2015-2017 роки з реалізації  у Херсонській області Державної   стратегії регіонального  
розвитку на період до 2020 року”                       
Щороку до 10 лютого,  10 серпня                                             Воєвода Г.М. 
 
- Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 лютого 2015 року №117 
«Про проект обласної програми соціального захисту людей похилого віку, інвалідів та 
підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності і протидії торгівлі людьми на 2015-2019 
роки». 
05 липня, 05 грудня                      Стаднік Н.В.  

                   Воєвода Г.М 
 
 
 
Начальник відділу освіти, 
молоді та спорту районної 
державної адміністрації                                                           Н.В.Стаднік  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


