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ЗВІТ 

управління освіти,молоді та спорту  

Лиманської міської ради за 2020 рік 

 

Сьогодні ми традиційно маємо на меті підсумувати перемоги, висвітлити 

невдачі за минулий  рік, і, головне, – визначити пріоритети на наступний період 

роботи, враховуючи об’єктивно відчуті трансформації в галузі, які з кожним днем 

набирають обертів й об’єднуються в поняття «реформа освіти». Слід визнати, що 

2020 рік для Управління та закладів освіти та спорту не був легким, адже потрібно 

було оперативно і якісно реагувати на виклики, спричинені COVID-19. Пандемія 

призвела до суттєвих змін у сфері освіти та спорту, у наше життя увійшли поняття 

адаптивного карантину, онлайн-освіти, самоізоляції,асинхронного розкладу, 

використання різних входів у приміщення школи, використання масок на перервах 

та інше. Для деяких закладів освіти дистанційне навчання було проблемою, 

оскільки вони раніше не мали досвіду такої форми навчання, не всі учні мали 

необхідні для роботи гаджети,тому не були готові до навчання під час карантину. 

Але ми впоралися. 

Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради , заклади освіти, 

розташовані на території Лиманської ОТГ, упродовж 2020 року  працювали над 

реалізацією завдань функціонування та розвитку освітньої галузі відповідно до 

законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», указів Президента України «Про 

Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», «Про 

Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 

роки», «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді», Концепцій Нової української школи, профільного навчання у старшій 

школі, національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Державних стандартів 

початкової, базової і повної загальної середньої освіти, програм «Обдаровані діти» 

та «Освіта Лиманщини в європейському вимірі. 2017-2020 роки», інших 

нормативних актів та програм, зокрема, в умовах карантину. 

Розвиток дошкільної освіти залишається одним із пріоритетних напрямів 

державної політики у галузі освіти та обов’язковою первинною складовою системи 

безперервної освіти. 

Основними напрямками роботи закладів дошкільної освіти міста у 2020 році 

були: забезпечення рівного доступу до якісної дошкільної освіти, максимальне 

наближення розвитку, виховання та навчання дітей до їх індивідуальних 

особливостей і здібностей, створення безпечних і комфортних умов для вихованців 

на засадах гуманізації, продовження комп’ютеризації та інформатизації 

управлінського та освітнього процесів. 

Освітній процес у закладах дошкільної освіти здійснювали 164 педагогічних 

працівника, із яких:  

• За освітнім рівнем: з повною вищою освітою – 89; з базовою вищою освітою 

(бакалавр) – 9; з неповною вищою освітою (молодший спеціаліст) –64 ; 2- з 

середньою освітою. 



• За кваліфікаційною категорією: 11педагогів із категорією «спеціаліст вищої 

категорії»; «спеціаліст І категорії» - 32;«спеціаліст ІІ категорії» - 25; «спеціаліст»- 

96; 

• За стажем педагогічної роботи: педагогічних працівників, які працюють 

понад 20 років - 69; від 10 до 20 років - 42; від 3 до 10 років - 35; до 3-х років - 18. 

Педагогічних працівників пенсійного віку -18, що складає 10,9 % від загальної 

кількості. 

У закладах дошкільної освіти №1, 3 два вчителя - логопеда мають педагогічне 

звання «старший учитель» та музичний керівник закладу дошкільної освіти №1 - 

«Відмінник освіти України». 

22 працівники закладів дошкільної освіти (13,4% від загальної кількості 

працюючих педагогів) успішно пройшли атестацію у 2020 році, 5 педагогів за 

результатами атестації (22,7% від кількості педагогів, що атестувалися) підвищили 

кваліфікаційну категорію. 

Питання збереження мережі закладів дошкільної освіти, приведення її у 

відповідність до існуючих потреб, забезпечення ефективного використання коштів 

міського бюджету залишається пріоритетним у галузі дошкільної освіти. Для 

задоволення потреб громадян в отриманні дошкільної освіти функціонувало 13 

закладів дошкільної освіти та 10 дошкільних відділень НВК, де в 65 групах 

здобували освіту 1083 дитини, у тому числі: 11 груп для дітей раннього віку від 1до 

3 років - 221 дитина, 54 групи для дітей дошкільного віку від 3до 6 (7) років - 862 

дитини.  
Першочерговим показником системної організаційної роботи управління 

освіти, молоді та спорту є розбудова ефективної мережі закладів дошкільної освіти, 

яка спроможна надавати якісні освітні послуги – забезпечувати цілісний розвиток 

дитини, формування її особистості, розвиток творчих здібностей, сприяння 

набуттю нею соціального досвіду в сучасному, безпечному та комфортному 

освітньому середовищі. 

Широкі можливості для реалізації додаткових форм організації освітнього 

процесу в умовах закладу дошкільної освіти  надає діяльність груп за 

пріоритетними напрямками роботи, таких груп 38: гуманітарний, художньо-

естетичний, фізкультурно-оздоровчий, еколого-валеологічний, розвитку 

математичних здібностей, ознайомлення з комп’ютером, в яких розвиваються 673 

дитини (62,1%). Діти цих груп – неодноразові переможці міських інтелектуальних 

конкурсів «Веселкова академія», конкурсів дитячої творчості для дітей пільгової 

категорії міського, регіонального рівня «Дерзай, малюк!», «Ми все можемо». 

У місті збережена мережа груп у закладах дошкільної освіти компенсуючого 

та комбінованого типу: функціонує 9 спеціальних (логопедичних) груп, де 

корекційну допомогу отримують 137 вихованців. З метою рівного доступу до 

дошкільної освіти дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з 

інвалідністю з січня 2020р. розпочала свою роботу інклюзивна група в ЗДО №2, з 

вересня працюють інклюзивні групи ЗДО №1 та ЗДО №7. Вартість харчування цих 

дітей безкоштовна. 

Питання створення необхідних умов для утвердження державності української 

мови, набуття нею рис престижності, перспективності і авторитетності є одним із 

найбільш пріоритетних напрямів у діяльності закладів дошкільної освіти міста: 

україномовний статус мають всі 13 ЗДО та 10 дошкільних відділень  НВК. 

Успішному забезпеченню інформаційної відкритості закладу дошкільної освіти 



сприяла робота  офіційного веб-сайту ЗДО № 2, що сприяє приверненню уваги 

батьків, громадськості до освітньої політики дошкілля міста. На жаль, всі інші 

заклади не мають своїх власних сайтів, але інформація оприлюднена на сайті 

управління. 

У ДНЗ і дошкільних відділеннях навчально-виховних комплексів було 

охоплено харчуванням 1083 дитини. Забезпечувались безкоштовним харчуванням 

діти з інвалідністю, діти, батьки яких отримують допомогу відповідно до Закону 

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти-

сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (64 вихованці), діти, які 

займаються в спеціальних групах закладів дошкільної освіти (137 вихованців), діти, 

батьки яких є учасниками бойових дій на території проведення АТО/ООС, 

загинули під час участі в АТО/ООС або призвані на військову службу під час 

мобілізації на 2020 р. (45 вихованців). Розмір плати зменшено  на 50 % для батьків, 

у сім'ях яких троє і більше дітей (105 вихованців).Вартість харчування дітей 

дошкільного віку становила 22,80 грн., для дітей ясельного віку – 17,10 грн. 

Розмір батьківської плати за харчування дітей в закладах дошкільної  освіти та 

дошкільних відділеннях навчально-виховних комплексів у міській місцевості склав 

60 %, а у сільській місцевості - 40% від фактичної вартості харчування дитини на 

день.  

За звітний період видатки на харчування дітей дошкільного віку склали 

 2 320 992,00 грн., з них за рахунок місцевого бюджету у сумі 1 285 342,00грн., а 

також за рахунок батьківської плати у сумі 1 035 650,00 грн. На зменшення 

вартості харчування вплинуло використання спонсорської допомоги по закладам 

дошкільної освіти. 

За 2020 рік надійшло спонсорської допомоги: 

 

Найменування продуктів Всього надійшло,  кг 

картопля 517 

капуста 104 

морква 128 

цибуля 104 

буряк 119 

огірки солоні 133 

помідори 74 

яблука 108 

фрукти 254 

виноград 60 

соняшникова олія 0,8 

чай 0,8 

горох 0,7 

повидло 30 

гарбуз 3,4 

сухофрукти 9 

 

Протягом року вихованці закладів дошкільної освіти мали змогу пройти 

реабілітацію у санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарагдове 



місто» у м. Святогірськ. З початку 2020 року оздоровилося 6 вихованців закладів 

дошкільної освіти. 

Упродовж 2020 року за рахунок коштів місцевого бюджету проводилися 

поточні ремонти: 

Поточний ремонт Вартість, грн.  

1. ДНЗ № 1 440 901,00 

Поточний ремонт із заміни вікон 194100,00 

Поточний ремонт сходів 4900,00 

Поточний ремонт кімнат 49758,00 

Поточний ремонт системи опалення з гідропневматичним 

очищенням  9444,00 

Поточний ремонт із заміни вікон  98700 

Поточний ремонт прилеглої  території  47354,00 

Поточний ремонт доріжки  36645,00 

2. ДНЗ № 2 200 348,90 

Поточний ремонт із заміни дверей 
52000,00 

Поточний ремонт системи опалення з гідропневматичним 

очищенням  

9806,40 

 

Поточний ремонт м'якої покрівлі  92056,00 

Поточний ремонт вхідного піддашку  16261,00 

Поточний ремонт системи опалення  30 225,50 

3. ДНЗ № 3 40 264,82 

Поточний ремонт з вогнезахисної обробки дерев’яних 

конструкцій 16146,22 

Поточний ремонт системи опалення з гідропневматичним 

очищенням  12489,60 

Поточний ремонт системи водовідведення ДНЗ №3 11629,00 

4. ДНЗ № 4 347 756,50 

Поточний ремонт радіаторів опалення  2403,50 

Поточний ремонт труб системи опалення  12563,00 

Поточний ремонт із заміни вікон 322200,00 

Поточний ремонт системи опалення з гідропневматичним 

очищенням  

10590,00 

5. ДНЗ № 7 84 467,00 

Поточний ремонт із заміни вікон ДНЗ    7 49100,00 

Поточний ремонт м'якої покрівлі  25125,00 

Поточний ремонт системи опалення з гідропневматичним 

очищенням сист опалення 10242,00 

6. ДНЗ № 8 43 005,00 

Поточний ремонт теплотраси 43 005,00 



7. ДНЗ №10 38 126,90 

Поточний ремонт системи опалення 17774,70 

Встановлення протипожежних дверей 10367,00 

Поточний ремонт системи опалення з гідропневматичним 

очищенням  9985,20 

8. ДНЗ с. Дробишево 52 941,67 

Поточний ремонт з вогнезахисної обробки дерев’яних 

конструкцій 31941,67 

Поточний ремонт сходів, дверей 21000,00 

9. ДНЗ с. Зарічне 44 146,00 

Поточний ремонт із заміни вікон 26000,00 

Встановлено протипожежний люк 6266,00 

Поточний ремонт системи опалення  11880,00 

10. ДНЗ с. Ярова 25 454,28 

Поточний ремонт з вогнезахисної обробки дерев’яних 

конструкцій 

25 454,28 

 

Зокрема у 2020 році за рахунок коштів місцевого бюджету здійснено видатки 

на розробку проєктно-кошторисної документації на загальну суму 115 205,46 грн. 

по наступним об’єктам: 

- "Капітальний ремонт внутрішніх електричних мереж будівлі ДНЗ № 7» у 

сумі 46 985,01грн. 

- "Капітальний ремонт внутрішніх електричних мереж будівлі ДНЗ № 3» у 

сумі 49 747,45 грн. 

- «Влаштування системи пожежної сигналізації та системи керування 

евакуацією» ДНЗ № 3 у сумі 18 473,00грн.  

 

Загальна середня освіта 

Як відомо, якісна освіта – запорука успішного майбутнього! Освіта була й 

надалі залишається найвищим національним пріоритетом, основою для розвитку 

особистості, суспільства та держави. 

У центрі уваги управління освіти, молоді та спорту та закладів  загальної 

середньої освіти громади залишаються питання надання якісних освітніх послуг, 

виховання учнівської молоді та розвиток її здібностей; удосконалення змісту 

освітнього процесу; залучення здобувачів освіти  до навчання в Малій академії 

наук; організації медичного обслуговування та харчування у закладах освіти; 

створення умов для розвитку дитячої творчості; сприяння роботі у сфері 

відпочинку учнівської молоді; організація підвозу до місця навчання; створення 

необхідних умов для навчання учнів з особливими освітніми потребами тощо. 

Існуюча мережа становить 21 навчальний заклад, де навчаються 4744 учнів, з 

них 9 шкіл (3418 учнів), 1 ліцей (146 учнів ), 1 - НВК «гімназія –ЗОШ 1 ступеню» 

(390 учнів), 10 навчально-виховних комплексів «школа-сад» (790 учнів). 

Загальноосвітніх навчальних закладів, які розташовані в місті – 6 (навчаються 3999 

учнів), у сільській місцевості – 15 закладів (навчається745 учнів). Актуальним 



залишається питання подальшого функціонування закладів з малою 

наповнюваністю класів. У порівнянні з показниками минулого навчального року 

контингент здобувачів освіти міста збільшився на 99 учнів. Також у поточному році 

до навчання залучено 367 дітей з числа вимушено переміщених осіб, для яких у 

закладах загальної середньої освіти  створені всі необхідні умови. 
Утримання однієї дитини в загальноосвітньому навчальному закладі у 2020 

році становило в середньому 27627,23 тис. грн. Найбільша сума утримання 

становила 90392,22 тис. грн.(Лозівський НВК), найменша сума утримання – 

18003,98 (ЗОШ №4). Основною  причиною збільшення вартості утримання однієї 

дитини є зростання заробітної плати педагогічних працівників, тарифів на 

енергоносії, зменшення кількості учнів у сільській місцевості в наслідок 

погіршення демографічної ситуації. 

Освітній процес у закладах освіти здійснювали 423 педагогічних працівника, 

із яких:  

• За освітнім рівнем: з повною вищою освітою –396 ; з базовою вищою 

освітою (бакалавр) –14; з неповною вищою освітою (молодший спеціаліст) – 13; 

• За кваліфікаційною категорією: 101 педагог із категорією «спеціаліст вищої 

категорії»; 160 - «спеціаліст І категорії»; 65 - «спеціаліст ІІ категорії»;  97- 

«спеціаліст»; 

• За стажем педагогічної роботи: 237 педагогічних працівників, які працюють 

понад 20 років; 66 -від 10 до 20 років; 80- від 3 до 10 років; 40 – до 3-х років. 

Педагогічних працівників пенсійного віку - 87, що складає 18,8 %. 

У закладах освіти працюють учителі, які мають  педагогічні звання:  «учитель-

методист» - 19,  «старший учитель» - 98 учителів. 

Мають державні нагороди та відзнаки - 27 педпрацівників нагороджені знаком 

«Відмінник освіти України». 

 

Початкова освіта 

У 2020 році продовжено практичну реалізацію Концепції Нової української 

школи. Нова українська школа – це те середовище, де дітей вчать критично 

мислити, головним є не об’єм набутих знань, а вміння застосувати їх у подальшому 

житті. Із 1 вересня до навчання в перших класах приступило 461 здобувачів освіти, 

а 975 учнів  2-3-х класів – продовжили навчання за новим Державним стандартом 

початкової загальної освіти. 

Управлінням освіти, молоді та спорту з метою підготовки педагогічних 

працівників для роботи в умовах НУШ здійснено певні заходи: 

- пройшли курси підвищення кваліфікації 1 керівник ЗЗСО, 1 заступник з 

НВР, 29 педагогів та 2 бібліотекарів; 

- 21 педагог пройшли  тренінги відповідно до вимог Концепції «Нова 

українська школа»; 

- більше 100 педагогів пройшли онлайн курси та вебінари з питань організації 

освітнього процесу та створення безпечного освітнього простору в НУШ. 

Для учителів НУШ  проведені міський семінар (Торський НВК), педагогічні 

майстерні  та майстер – класи. 

Фінансування Нової української школи здійснювалося відповідно до 

постанови КМУ  № 105 від 12 лютого 2020 року «Деякі питання надання субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа” у 2020 році» 



1 339 434,00грн. (з них на меблі у сумі 450 964,00грн., на дидактичні матеріали у 

сумі 318 113,00грн., на мультимедійне обладнання у сумі 570 357,00грн.Відповідно 

до вище зазначеної постанови співфінансування з місцевого бюджету становить 30 

відсотків. 

За кошти субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» управління освіти, молоді та спорту  

протягом 2020 року було придбало 466 комплекти сучасних парт зі стільцями, 527 

контейнерів для роздаткового матеріалу, 19 дошок коркових та магнітно- 

маркерних, 18 мольбертів, 164 м’яких крісла, 20 мольбертів, 6 проекційних екрани 

на загальну суму 450,958 тис. грн. Дидактичних матеріалів закуплено у кількості 3 

111 одиниць (комплект для навчання грамоти/письма на магнітах,комплект таблиць 

Українська мова, навчання грамоти 1 клас,букви та звуки на магнітах до будь-якого 

букваря,комплексний словник-довідник з української мови для учнів початкових 

класів,комплект таблиць українська мова 2-3 класів,комплект таблиць «Розвиток 

зв’язного мовлення 2-3класів», комплект великих карток «Українська мова 

Словник у картинках» 1-4 класи,комплект таблиць «Українська мова Каліграфічні 

хвилинки» 1 - 4 класи,набір таблиць "Усна народна творчість" 1-4 класи, тощо) на 

загальну суму 290,620 тис. грн.  З них: за рахунок субвенції з державного бюджету 

– 203,434 тис. грн., а з міського бюджету на 87,186 тис. грн. Закуплено 

комп’ютерне обладнання та відповідний мультимедійний контент з них: 2 

принтери, 9 ламінаторів, 19 БФП, 4 проектори, 18 телевізорів, 19 ноутбуків. З них 

за рахунок субвенції з державного бюджету – 568,929 тис. грн., а з міського 

бюджету – 225,397 тис. грн. Усі виділені на НУШ кошти у 2020 році освоєні на 

99,9%.  

Організація навчання за різними формами 

Протягом звітного періоду 77 учнів навчались за формою педагогічний 

патронаж, що складає 1,6 % від загальної кількості учнів (4744), з них 30 учнів - 

через відсутність класів в закладах загальної середньої освіти, розташованих в 

сільській місцевості. Для 47 дітей, які мають психофізичні вади, було  організовано 

педагогічний патронаж. Навчання організовано згідно до особливостей 

пізнавального та фізичного розвитку дитини, рекомендацій ІРЦ  та  висновку ЛКК. 

21  здобувачів освіти  навчалися за програмою ЗНЗ, 26 – за програмою допоміжної 

школи. Серед них 40 осіб з інвалідністю. 

У 2019-2020 навчальному році у закладах загальної середньої освіти 

Лиманської ОТГ, а саме: ЗОШ №2, 4, 5, Зарічненській, Дробишевській, Рубцівській 

ЗОШ та Ямпільському НВК було організовано навчання за екстернатною формою. 

Всього за екстернатною формою навчалися 60 осіб. 

За рішеннями педагогічних рад закладів освіти у 2020 році одержали 

документи про освіту 32учня-екстерна.  

Також з 1 вересня 2019- 2020 навчального року для 2 учнів НВК с. Нове та 1 

учня Новоселівського НВК організована сімейна форма здобуття освіти. 

 

Державна підсумкова атестація 

Одним із пріоритетів галузі освіти України є ЗНО, яке упродовж останніх 

років стало однією з ефективних систем оцінювання навчальних досягнень учнів та 

є основою для вироблення освітньої стратегії і тактики, оцінювання роботи 

кожного закладу освіти громади в цілому і кожного учителя зокрема. 



Враховуючи ситуацію, яка склалася через пандемію, ДПА у випускних 4-х та 

9-х класах були відмінені. Учні отримали результати навчання у початковій та 

базовій середній школі за річним оцінюванням. 

Взяли участь у ДПА у форматі ЗНО  240 випускників 11-х класів із 16 закладів 

загальної середньої освіти.  

З української мови та літератури здобувачі освіти показали кращий результат 

якості серед усіх 8 предметів. Найвищий показник  виявили учні  ліцею, 

Ямпільського НВК, ЗОШ № 4 та НВК - гімназії.  З фізики якість знань  здобувачів 

освіти вище середньообласних результатів у НВК – гімназії та ліцею. З історії 

України кращі за обласні результати показали учні ліцею, Шандриголівської ЗОШ. 

Ярівської ЗОШ, НВК – гімназії,  Ямпільського та Тернівського  НВК. Найкращі 

результати з математики виявили учні ліцею, Шандриголівської ЗОШ, НВК – 

гімназії, ЗОШ № 4, Торського НВК. З географії Ямпільський НВК показав 

найкращий відсоток якості. З англійської мови хороші результати показали тільки 

ліцей, НВК – гімназія, Дробишевська ЗОШ.  З біології найвищі показники виявили 

учні ЗОШ № 4 та Шандриголівської ЗОШ. З  хімії один заклад -  ЗОШ № 4 -  

виявив 100% якості. 

За даними обласного рейтингу закладів освіти найвищий результат (22-е місце 

із 405 закладів освіти Донецької області) отримав  ліцей: п’ять предметів із шести -  

якість вище 40%. 

Ямпільський НВК посів 44-ту позицію, НВК – гімназія займає 48-у позицію,  

ЗОШ № 4 має 95-те місце.  

Низький рейтинг отримали Новоселівський НВК, Зарічненська ЗОШ та НВК 

селища Нове, учні яких  виявили нульову якість знань, за винятком української 

мови. 

 

Документи про освіту 

Управлінням освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради було отримано 

та видано 672 документа про здобуття базової та загальної середньої освіти, а саме: 

свідоцтв про здобуття базової середньої освіти в кількості 401, свідоцтв про 

здобуття повної загальної середньої освіти - 271. 

Випускники закладів загальної середньої освіти, які за підсумками річного 

оцінювання  та ЗНО показали  високі результати, були  відмічені нагородами за 

успіхи у навчанні:  26 учнів 9-х класів  отримали свідоцтва з відзнакою, 20 учнів  

11-х класів нагороджено золотими медалями, а саме: ЗОШ №2 –3 випускника; 

ЗОШ №4 – 6 випускників; Лиманський ліцей – 3 випускника; НВК «гімназія» - 6 

випускників, Шандриголівська ЗОШ – 2 випускників; 3 учнів відзначені срібними 

медалями, а саме: ЗОШ №2 – 2 випускника; Лиманський ліцей – 1 випускник. 
 

Обдаровані учні 
На обласних олімпіадах 2020 року отримано 5 перших місць (математика, 

англійська мова, хімія, обслуговуюча праця, біологія) , як і минулого року.   А 

також 17 призових місць, що на 6 місць більше минулого року. Серед переможців 

та призерів 12 учнів НВК – гімназії, по 4 учні ЗОШ № 4 та ліцею, по 1 учню ЗОШ 

№ 5 та Шандриголівської ЗОШ. 

Протягом 2020 року були отримані перемоги у міжнародному конкурсі з 

математики (ліцей), міжнародному екологічному конкурсі (ЗОШ № 4) та 



всеукраїнському конкурсі з інформаційних технологій  (НВК «гімназія – ЗОШ І 

ступеня»). 

Запрошувалися до участі у міжнародних Інтернет конференціях (ліцей), у 

всеукраїнських науково - практичних конференціях (НВК – гімназія, ЗОШ № 2, 

ліцей, ЗОШ № 5, Ярівська ЗОШ, Зарічненська ЗОШ).  

Серед школярів Лиманщини були переможці міжнародних та всеукраїнських 

літературних та журналістських фестивалів-конкурсів (ЗОШ № 3, ЗОШ № 4, 

Ярівської ЗОШ, Шандриголівської ЗОШ,  НВК – гімназії,  Рубцівської ЗОШ). 

Серед переможців Всеукраїнських конкурсів учнівських проєктів стали учні 

ЗОШ № 5, переможцями Всеукраїнських природоохоронних конкурсів ставали 

учні ЗОШ № 4, ЗОШ № 5, НВК № 1, Шандриголівської ЗОШ. 

Серед учнів нашої громади є переможці міжнародних та всеукраїнських, 

обласних мистецьких фестивалів (ліцей, ЗОШ № 4, ЗОШ № 2, НВК селища Нове, 

Тернівського НВК), які проводилися за підтримки Міністерства освіти і науки 

України. 

Усього за підсумками 2019-2020 навчального року до міського банку 

обдарованих учнів, незважаючи на карантин, занесені  483 учні (минулого року 486 

учнів). 

3 учні нагороджені започаткованою у 2020 році стипендією Лиманського 

міського голови серед претендентів, що  протягом 2019-2020 навчального року 

особливо відзначилися на міжнародному та всеукраїнському рівнях в навчальній, 

науково-дослідницькій, творчій та громадській діяльності, а саме: учениця 8 класу 

Лиманської ЗОШ № 3 Тендітна Поліна; учениця 10 класу Лиманської ЗОШ № 4 

Останіна Анна та учень 11 класу Шандриголівської ЗОШ Барабаш Микола. З 

вересня 2020 року на місце вибулого випускника  Барабаша М., за поданням комісії 

щодо визначення стипендіатів міського голови,  була внесена  учениця 11 класу 

Лиманської ЗОШ № 4 Колпакчі Корнелія. 

30 учнів визначені стипендіатами управління освіти, молоді та спорту: НВК – 

гімназії (10 учнів), ЗОШ № 4 (4 учня), ліцею (4 учня), по 2 учня Ярівської ЗОШ, 

Шандриголівської ЗОШ, ЗОШ № 5, ЗОШ № 2; по 1 учню НВК № 1, Торського 

НВК, Рубцівської  та  Зарічненської ЗОШ.  

Ще 30 учнів нагороджені  преміями управління. 

 

Забезпечення підручниками 

Забезпечення учнів підручниками є однією з державних гарантій здобуття 

обов’язкової повної середньої освіти. 

За даними інвентаризації фондів навчальної літератури, яку вперше у 2020 

році здійснили заклади загальної середньої освіти у системі «ДІСО» «ІСУО» (Курс: 

Школа), на балансі  шкільних бібліотек знаходиться 154480 підручників  для 1-11 

класів, в т.ч.: 1-4 класи – 47739 примірників; 5-9 класи – 66928 примірників; 10-11 

класи – 39813 примірників. 

У жовтні 2020 року питання забезпечення здобувачів освіти підручниками 

розглядалось на колегії управління, де було відзначено достатньо високий рівень 

забезпечення друкованими підручниками, який складає 99,3% від потреби.  

Закладами загальної  середньої  освіти проведена робота щодо організації 

вибору та замовлення нових підручників для учнів 3-х та 7 класів. Усього  для 3 

класів отримано 4455 примірників; для 7 класу надійшли 2266 підручників з 3 

предметів: історія України, всесвітня історія та інформатика. Новими 



підручниками здобувачі освіти 3 та 7 класів були забезпечені стовідсотково  до 

початку 2020 - 2021навчального року. 

У зв’язку зі зростанням контингенту учнів отримано додаткові  підручники 

для 6 та 7 класів: для 6 класів отримано 868 примірників з 6 предметів;  а   для 7 

класів – 1034 примірники, що  дозволить  стовідсотково забезпечити  підручниками  

шестикласників   та  семикласників на  наступні  5 років.  

Надійшло 1778 посібників серії «Шкільна бібліотека», що сприятиме 

підвищенню якості освіти учнів  5-9 класів.   

У заклади освіти  направлено 1587 навчально-методичних посібників для 

педагогічних працівників Нової української школи, учителі 1-4 класів будуть 100% 

забезпечені методичною літературою. 

Інститутом модернізації змісту освіти, відповідно  до ст. 75 Закону України 

«Про освіту», впроваджена   електронна бібліотека, де у вільному  доступі в 

повному обсязі розміщуються безкоштовні електронні версії підручників, 

посібників, навчально-методичні матеріали, матеріали конкурсу  нових підручників 

та матеріали їх обговорення, організованого з метою створення передумов 

підвищення якості навчальної літератури. 

Питання покращення забезпечення здобувачів освіти підручниками, в 

основному, вирішується шляхом перерозподілу між ЗЗСО, за допомогою 

використання електронних підручників та їх друкованих версій, альтернативних та 

додаткових джерел навчання, підручників попередніх років видання з відповідним 

грифом МОН України, з урахуванням змін у програмах та методичних 

рекомендацій щодо викладання предметів. 

 

Харчування учнів 

У 2020 році харчування було організовано в усіх закладах загальної середньої 

освіти, як за бюджетні, так і за батьківські кошти. За кошти місцевого бюджету у 

закладах загальної середньої освіти харчувалися безкоштовно: учні 1- 4 класів, 

1955 осіб (сніданки), діти - сироти та позбавлені батьківського піклування - 100 

осіб, учні  5-11 класів із сімей, які отримували допомогу відповідно до Закону 

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у закладах 

загальної середньої освіти – 96 осіб, діти з особливими освітніми потребами, які 

навчалися в   інклюзивних класах-10 осіб (загальна кількість -20, інші харчувалися 

як учні 1-4 класів),діти  з  інвалідністю - 61 особа, діти із  Центру соціально-

психологічної реабілітації дітей міста Лиман - 38 осіб,  діти, батьки яких є 

учасниками бойових дій на території проведення АТО/ООС,  діти, батьки 

якихзагинули під час участі в АТО/ООС  або призвані на військову службу під час 

мобілізації - 109 осіб,   діти з числа внутрішньо переміщених осіб та діти, які мають 

статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів - 334 

особи (середня вартість сніданку - 11,36 грн., середня вартість обіду в групах 

подовженого дня– 11,39 грн.). Вартість харчування, затверджена рішенням міської 

ради на 2020 рік, становила 12,20 грн.  

Показник охоплення гарячим  харчуванням  учнів  1-11 класів  становив  83% 

(3855 учнів).  

За 2020 рік видатки на  харчування дітей склали 3 058 561,00 грн.:за рахунок 

місцевого бюджету у сумі 2 271 518,59грн., за рахунок батьківської плати у сумі 

787 042,41грн На здешевлення вартості харчування вплинуло використання 

спонсорської допомоги по ЗОШ та НВК. 



За рік надійшло спонсорської допомоги: 

Найменування продуктів Всього надійшло,  кг 

картопля 1302 

капуста 378 

морква 316 

цибуля 328 

буряк 186 

огірки солоні 25 

помідори 33,7 

томатна паста 6 

щавель 4,8 

фрукти 140,3 

яблука 20 

цукор 1 

борошно 153 

соняшникова олія 50,5 

сік томатний 20 

кабачки консервовані 2,1 

повидло 5 

кабачки консервовані 2,1 

сухофрукти 72,7 

 

За рахунок місцевого бюджету у 2020 році було придбано для харчоблоків  

закладів  освіти:  морозильні скрині, холодильники, бойлери, м’ясорубки, 

електроплиту, посуд, інвентар та устаткування - на загальну суму 389 372,65грн 

За рахунок коштів субвенціі та співфінансування з місцевого бюджету 

придбано обладнання для харчоблоків в ЗОШ № 2 та ЗОШ №4 на загальну суму 

1 177 612 грн. Для ЗОШ № 2 було придбано: пароконвектомат, плиту 4-х 

конфорочну з духовкою, сковороди, мармит перших страв на 3 конфорки, марміт 

других страв,  посудомийну машину тунельну, шафу жарочну, шафу універсальну, 

м'ясорубку, тістоміс промисловий, хліборізку, пароконвектомат, двухкамерний 

холодильник, морозильну скриню. Для ЗОШ № 4 було придбано:пароконвектомат, 

плита 4-х конфорочна з духовкою, сковороди, мармит других страв, мармит 

перших страв, посудомийну машину, шафу універсальну, морозильну скриню, 

професійну м'ясорубку, фаршоміс горизонтальний, тістоміс, слайсер, вентиляційну 

парасоль з фільтрами з підсвічуванням, водонагрівач, холодильник, 

картоплечистку промислову, марміт перших страв, двокамерний холодильник, 

скриню морозильну. 

 

  



Підвіз учнів та вчителів 

Було забезпечено підвезення до 10 закладів освіти 626 учнів та 67 

педагогічних працівників, яке здійснювалося шкільними автобусами за 10 

маршрутами згідно паспортів автобусних маршрутів, що дало можливість створити 

територіальну доступність для здобуття учнями повної загальної середньої освіти. 

Технічне обслуговування шкільних автобусів, медичний огляд водіїв, 

відповідальність за безпеку перевезення було покладено на КП «Лиманська СЕЗ».  

У 2020 році були придбані два шкільних автобуси департаментом освіти і 

науки Донецької обласної державної адміністрації  на умовах співфінансування з 

місцевого бюджету відповідно до розпорядження КМУ від 27.11.29  №1106-р  

«Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам», які були передані на баланс КП «Лиманська СЕЗ». Кошти місцевого 

бюджету склали 1 100 000 грн. 

Обсяг фінансування Програми здійснювався у межах видатків, затверджених 

міським бюджетом на 2020 рік, фактичні видатки склали 3 127 714грн.  

Окрім того, з метою виконання вимог п. 2 ст. 56  Закону України «Про 

освіту», управлінням забезпечено пільговий проїзд 29 педагогічних працівників 

закладів загальної середньої освіти до місця роботи та у зворотному напрямку 

шляхом відшкодування (компенсації) виплат за проїзд маршрутними автобусами 

на суму 71 469 грн. 

 

Соціальний захист 

Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради у 2020  році  

приділяло значну увагу  соціальному захисту та підтримці   дітей дошкільного віку 

та учнівської молоді, які потребують особливої соціальної уваги та знаходяться у 

складних життєвих обставинах. 

Традиційно проводено  творчі конкурси соціальної спрямованості:  

- міський  етап  обласного конкурсу – огляду дитячої художньої творчості 

«Дерзай, малюк!»; 

-  міський етап  обласного  конкурсу - огляду художньої творчості«Повір у 

себе», конкурсу-виставки робіт з декоративно-ужиткового та образотворчого 

мистецтва «Ми все можемо»; 

- міський етап обласного конкурсу-огляду дитячої художньої творчості 

«Дерзайте, ви талановиті!» 

Переможці та призери конкурсів нагороджені дипломами  управління освіти, 

молоді та спорту Лиманської міської ради та цінними подарунками. До обласного 

оргкомітету згідно вимогам проведення конкурсів, направлені всі роботи, які 

визначені переможцями (І місця). 

Одним із найголовніших завдань у сфері соціального захисту дітей є 

реалізація  їх   права   на оздоровлення та відпочинок. Але, у зв’язку з карантином, 

оздоровлення дітей в пришкільних таборах та приміських оздоровчих таборах не 

було організовано. 
Проте, протягом року учні та вихованці закладів освіти   мали змогу пройти 

реабілітацію у санаторно - оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарагдове 

місто» у м. Святогірськ.  

З початку 2020 року там оздоровилося 52 учнів закладів загальної середньої 

освіти та 6 вихованців закладів дошкільної освіти. 

Протягом 2020 року надано матеріальну допомогу: 



- дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, для 

придбання одягу та взуття напередодні нового навчального року – на загальну суму 

95000 тис. грн.- 95дітей; 

- 13 дітей, які мають соціально-правовий статус, після досягнення 18-річного 

віку, отримали одноразову грошову допомогу в розмірі 1810 тис.грн. на загальну 

суму 23530 тис.грн. 

 

Забезпечення доступу до якісної освіти осіб з особливими 

освітніми потребами 

З метою реалізації державної політики з питань забезпечення права дітей з 

особливими освітніми потребами на рівний доступ до освіти та їх інтеграції в 

освітній простір в 2020 році продовжено роботу з організації інклюзивного  

навчання. Так, протягом року додатково було відкрито ще 5 інклюзивних класів 

для 7 учнів: на базі ЗОШ №2 (2 класи), ЗОШ №4 (1 клас), Дробишевської ЗОШ (2 

класи).  

З учнями, які навчаються за інклюзивною формою, проводяться додаткові 

корекційно-розвивальні заняття, що визначені індивідуальною програмою розвитку 

дитини, які фінансуються за рахунок державної субвенції. На жаль, залишається 

проблема забезпеченості корекційними педагогами, тому корекційна складова 

індивідуальних програм розвитку дітей з особливими освітніми потребами 

реалізується не в повному обсязі.  

За 2020 рік  управлінням отримано субвенцію з державного бюджету на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами по 

закладах загальної середньої освіти в сумі 276 600 грн., яку використано на 

заробітну платню – 75 393,78 грн. та на придбання матеріалів для ресурсних кімнат 

та куточків усамітнення - 79 800 грн. 

На заклади дошкільної освіти отримано 56 600 грн. Витрачено на заробітну 

платню – 25 564, 69 грн., на придбання - 18 020 грн. 

За кошти місцевого бюджету закуплено для ресурсних кімнат та куточків 

усамітнення, розміщених у класах з інклюзивним навчанням обладнання на 

загальну суму 193 900 грн. Це дало можливість частково забезпечити заклади 

загальної середньої та дошкільної освіти необхідним обладнанням та матеріалами. 

 

Матеріально-технічне забезпечення закладів загальної 
середньої освіти 

Значна увага управлінням приділялася реалізації заходів, спрямованих на 

удосконалення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти ОТГ. Зокрема 

у 2020 році за рахунок коштів місцевого бюджету здійснено видатки на розробку 

проєктно - кошторисної документації на загальну суму 461 637,50 грн. по 

наступним об’єктам:  

 п/п 

Проєктно-кошторисна документація Вартість, 

грн. 

Проведення коригування проєктно-кошторисної 

документації по робочому проекту "Реконструкція 

нежитлової будівлі (літера А1) по вулиці Поштова, 58, 

міста Лимана Донецької області" (Коригування) 

165 512,75 

Розробка робочого проекту "Капітальний ремонт з 

використанням заходів термомодернізації будівлі 

200 000,00 



загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №4 у м. Лимані. 

Коригування" 

Виготовлення робочего проекту по обєкту 

«Капітальний ремонт інженерних мереж Торського НВК 

технічний ресурс яких вичерпано, за адресою: вул. 

Роднікова 17-А, с.Торське, Лиманський район, Донецька 

область» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

43 172,62 

Послуги (надалі роботи) по розробленню проектної 

документації із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності з подальшою 

передачею її у постійне користування для будівництва та 

обслуговування, будівлі органів місцевого управління А-1 

у м. Лиман по вул. Поштова, 58 

13 447,13 

Проєктно-кошторисна документація «Влаштуваня 

системи пожежної сигнализації та системи керування 

евакуюванням (в частині системи оповіщення про 

пожежну і покажчиків напрямку евакуювання), будівлі 

Лиманськогонавчально виховного комплексу «Гімназія – 

ЗОШ І ступенів» що знаходиться за адресою: вул. 

Незалежності, 44 м. Лиман, Донецька область. 

39 505,00 

 

Проведено поточних ремонтів на загальну суму 3 582 298,61 грн по наступним 

закладам загальної середньої освіти: 

Поточний ремонт  Вартість, грн.  

1. Лиманський Ліцей (загальна сума) 82191,73 

поточний ремонт із встановлення протипожежних 

дверей в електрощитовій 

21956,93 

поточний ремонт із заміни вікон 45500 

поточний ремонт системи опалення з 

гідропневматичним очищенням системи опалення 

14734,8 

2. НВК «гімназія-ЗОШ 1 ст.» (загальна сума) 441598,16 

поточний ремонт їдальні  199564,5 

прочищення каналізації труб 565,07 

поточний ремонт кухні 189 999 

поточний ремонт системи опалення з 

гідропневматичним очищенням системи опалення 

11 360,4 

поточний ремонт водогону  9 188 

поточний ремонт технічних показників вентиляції 

спортзалу  

30 921,19 

3. НВК №1 (загальна сума) 23 306,93 

поточний ремонт водопровідної труби 1 350,00 

поточний ремонт із встановлення протипожежних 

дверей в електрощитовій 

21 956,93 



4. ЗОШ №2 (загальна сума) 241 884,51 

сходові клітини,двері (поточний ремонт із заміни 

дверей будівлі) 

197 000 

поточний ремонт з гідродинамічним очищенням 

каналізаційної мереж  

44 884,51 

5. ЗОШ №3 (загальна сума) 454 457,50 

поточний ремонт із заміни вікон 418 400,00 

поточний ремонт стелі  36 057,50 

6. ЗОШ №4 (загальна сума) 134 060,14 

поточний ремонт системи опалення з 

гідропневматичним очищенням системи опалення 

85 435,14 

поточний ремонт приміщення їдальні  48 625,00 

7. Дробишевська ЗОШ (загальна сума) 388 743,82 

вогнезахисна обробка 67 109,82 

поточний ремонт вигрібної ями 40 679,00 

поточ ремонт санвузлів  49 200,00 

поточ ремонт теплового пункту 45 734,00 

поточний ремонт спортзали  86 544,00 

поточний ремонт м'якої покрівлі  49 716,00 

поточний ремонт зі встановленням освітлювальних 

приладів  

49 7610,00 

8. Зарічненська ЗОШ (загальна сума) 743 371,44 

поточний ремонт стелі Зарічненської ЗОШ 51 148,00 

поточний ремонт класу  87 133,4 

поточний ремонт санвузлів 346 348,49 

поточний ремонт з гідродинамічним очищенням 

каналізаційної мережі 

99 041,55 

поточний ремонт сходових клітин, дверей  61 000,00 

поточний ремонт із заміни вікон  98 70,00 

9. Новоселівський НВК (загальна сума) 113 778,73 

поточний ремонт системи опалення 43 902 

поточний ремонт ганку  45 918 

поточний ремонт з очищеннням артезіанської 

свердловини  

23 958,73 

10. Ямпільський НВК (загальна сума) 196 148,96 

поточний ремонт із встановлення протипожежних 

дверей в електрощитовій 

10 997,92 

поточний ремонт санвузлів  185 151,04 



11.Ярівська ЗОШ (загальна сума) 159 636,70 

поточний ремонт із встановлення протипожежних 

люків на горищне приміщення 

14 275,34 

Поточний ремонт водостічної системи 49 924,43 

Поточний ремонт ганку з посиленням конструкцій  95 436,93 

12. НВК Нове (загальна сума) 115 254,12 

вогнезахисна обробка 61 553,19 

поточний ремонт теплотраси (утеплення) 31 744 

поточний ремонт із встановлення протипожежних 

дверей в електрощитовій 

21 956,93 

13.Шандриголівська ЗОШ (загальна сума) 10 978,46 

поточний ремонт із встановлення протипожежних 

дверей в електрощитовій 

10978,46 

14.Рідкодубівський НВК (загальна сума) 181 078,47 

вогнезахисна обробка 56665,46 

сходові клітини, двері (поточний ремонт із заміни 

дверей) 

38 000 

встановлення протипожежних люків на горищне 

приміщення 

21 413,01 

поточний ремонт з гідродинамічним очищенням 

каналізаційних мереж  

65 000 

15. Рубцівська ЗОШ (загальна сума) 78 078,47 

поточний ремонт із встановлення протипожежних 

люків на горищне приміщення 

21 413,01 

вогнезахисна обробка 56 665,46 

16. Тернівський НВК (загальна сума) 25 964,46 

поточний ремонт із встановленням протипожежних 

дверей в електрощитовій 

10 978,46 

поточний ремонт м'якої покрівлі 14 986 

17. Торський НВК (загальна сума) 183 993,74 

поточний ремонт спортзалу  2759 

поточний ремонт із заміни вікон 79 600,00 

поточний ремонт ганку  101 634,74 

18. Коровоярський НВК (загальна сума) 8 072,27 

вогнезахисна обробка 8072,27 

 

  



Капітальних ремонтів проведено на загальну суму 573 167,30 грн., 

реконструкцію на суму 11 442 851,17 грн. по наступним закладам загальної 

середньої освіти: 

 

п/п 

Капітальний ремонт Вартість, 

грн. 

Капітальний ремонт ділянки теплової мережі на 

абонентських вводах з встановлення вузлів обліку теплової 

енергії НВК «гімназія» 67 991,00 

Капітальний ремонт санвузлів першого поверху 

Зарічненської ЗОШ 190 000,00 

Капітальний ремонт теплотраси Ямпільського НВК 214 999,00 

Капітальний  ремонт ділянки теплової мережі на 

абонентських вводах з встановлення вузлів обліку теплової 

енергії адміністративної будівлі «Управління освіти, молоді 

та спорту» Лиманської міської ради 

100 177,30 

Реконструкція  

Проведення робіт по проєкту "Реконструкція 

нежитлової будівлі за адресою: Поштова 58 (літера А) 

7 624 592,85 

"Реконструкція з використанням заходів 

термомодернізації будівлі ЗОШ № 2" Коригування  

3 818 258,32 

 

Окрім того, куплено насос для котельної для Зарічненської ЗОШ, 

твердопаливний котел для Шандриголівської ЗОШ, газовий котел  для Лозівського 

НВК, циркуляційний насос для Олександрівського НВК, багатофункціональні 

прилади, пральні машини, миючі засоби, спортивний одяг та інвентар, фарбу, 

папір, дезінфікуючі засоби тощо. На загальну суму 2 613 589,52грн. 

 

Інклюзивно-ресурсний центр 

Діяльність ІРЦ забезпечують 4 фахівця: директор, вчитель - дефектолог, 

вчитель-логопед, практичний психолог. 

На обліку у КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Лиманської міської ради  

перебуває 291 дитина віком від 2-х до 18 років. З них - 143 дитини поставлені на 

облік у 2020 навчальному році. За результатами комплексного оцінювання 

психолого-педагогічного розвитку дитини  у 2020 році - 142 дитини мають 

особливі освітні потреби. Це діти, які мають порушення мовлення, інтелектуальні 

порушеннями, із затримкою психічного розвитку, складними порушеннями 

розвитку, розладами аутистичного спектру, порушеннями зору та слуху. Серед цих 

дітей, 21 - з інвалідністю, 9 дітей - внутрішньо переміщені особи. 

У 2020 році з метою визначення коефіцієнту інтелекту дітей без довідки від 

дитячого лікаря-психіатра, директорка, практичний психолог ІРЦ пройшли 

навчання за міжнародними діагностичними методиками.  

З метою висвітлення інформації про діяльність ІРЦ, поширення інформації 

про роботу з дітьми з особливими освітніми потребами створена група у мережі 

Фейсбук. 

Протягом року надано 520 консультацій: 280 – батькам, 240 – педагогам. 

Тематика консультування стосувалася: 

- розуміння поняття «інклюзивне навчання»; 



- організація інклюзивного навчання у закладах дошкільної, загальної 

середньої,  професійно-технічної, позашкільної освіти 

- вибору форми навчання для дитини з особливими освітніми потребами; 

- розробка індивідуального навчального плану та індивідуальної програми 

розвитку для дитину з ООП; 

- особливості проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки 

розвитку дитини; 

- переліку послуг, які надають фахівці ІРЦ; 

- створення сприятливих, безпечних умов для навчання дитини з ООП у 

закладі освіти; 

- особливостей проведення повторної комплексної оцінки розвитку; 

- реєстрація заяв батьків на порталі ІРЦ; 

- надання корекційно-розвиткових послух фахівцями ІРЦ тощо.  

У 2020 році проведено психолого-педагогічне вивчення 158 дітей віком від 3-

х до 16 років. Відповідно до висновків ІРЦ про комплексну оцінку розвитку, діти 

були охоплені різними формами навчання: 

 інклюзивні групи у ДНЗ- 5 дітей, 

 інклюзивні класи у ЗЗСО – 20 учнів, 

 індивідуальне навчання(педагогічний патронаж)- 25 учнів, 

 спеціальні школи (порушення інтелекту, опорно-рухового апарату, 

зору) - 65 учнів, 

 спеціальні групи ДНЗ (порушення мовлення) - 75. 

З метою підвищення грамотності педагогічних працівників, батьків фахівці 

ІРЦ підготували буклети, інформаційні листи: «Порядок зарахування дітей до 

інклюзивної  групи», «Дитина з розладами аутистичного спектру», «Що таке 

інклюзивна освіта»,  

Протягом 2020 року фахівці ІРЦ виступали на нарадах директорів закладів 

освіти щодо діяльності інклюзивно-ресурсного центру та шляхів співпраці із 

закладним освіти щодо впровадження інклюзивної освіти. 

Спеціалісти ІРЦ прийняли участь у онлайн - засіданні команди психолого-

педагогічного супроводу у ДНЗ № 1 та ЗОШ № 2 щодо корекції програм розвитку 

дітей, охоплених інклюзивною освітою.  

У поточному року фахівці ІРЦ були постійними учасниками консультпункту 

для вчителів, асистентів вчителів,  вихователів, заступників директорів з 

навчально-виховної роботи, які впроваджують інклюзивну освіту  у закладах освіти  

громади. 

У 2020 році директором  КУ «ІРЦ» Лиманської міської ради укладено 2 угоди 

про співпрацю з Центром соціально-психологічної реабілітації дітей м. Лиман 

Донецької області та Лиманським міським центром соціальних служб.  У рамках 

співпраці проведено обмін  необхідною інформацією та консультування щодо 

визначення особливих освітніх потреб у дітей, якими опікуються спеціалісти 

вищезазначених установ; проведення комплексної оцінки розвитку дитини, яка має 

статус позбавленої батьківського піклування тощо.  

За кошти місцевого бюджету було придбано спеціалізоване обладнання для 

роботи з дітьми з порушеннями опорно-рухового апарату: вертикалі затор, парта-

стійка «Діно», планшет, дидактичні ігри тощо на суму 59,969 грн.   

  



Психологічний супровід освіти 

У2020 році психологічна служба  складалася з 14 фахівців, із них: 

• 7 практичних психологів ЗЗСО (ЗОШ№2, 3, 4, 5, ліцей, НВК «гімназія –ЗОШ 

І ст.», Торський НВК); 

• 1 соціальний педагог ЗЗСО (Рубцівська ЗОШ); 

• 1 практичний психолог в Центрі позашкільної роботи; 

• 2 практичних психолога ЗДО (ДНЗ №2,3); 

• 3 фахівця  навчально-методичного кабінету практичної психології і 

соціальної роботи психологічної служби та соціально-педагогічного патронажу. 

Фахівці навчально-методичного кабінету практичної психології і соціальної 

роботи психологічної служби та соціально-педагогічного патронажу управління  

освіти, молоді та спорту координують діяльність психологічної служби, 

організують психологічний супровід у ЗО громади. 

Протягом  року було проведено ряд методичних заходів: семінар – тренінг, 2 

воркшопи, 2 інструктивні – методичні наради, 2 селекторні наради, 12 групових 

тематичних  консультацій, консультпункти із залученням фахівців інклюзивно-

ресурсного центру, тематичні та групові  консультації. Проводилася інтервізія 

складних випадків, які виникали у роботі практичних психологів щодо 

психологічної допомоги підліткам у кризових ситуаціях, роботі з дітьми, які 

заходилися у складних життєвих обставинах, роботі психолога з батьками. З 

другого півріччя 2019-2020 навчального року, у зв’язку з запровадженням 

загальнонаціонального  карантину, методичні заходи проводяться дистанційно, в 

онлайн форматі. 

Фахівці психологічної служби з метою презентації власного досвіду,  брали 

участь у міжнародних, всеукраїнських  та обласних  конференціях та конгресах, 

фахових конкурсах. 

В умовах карантину фахівці психологічної служби  працювали дистанційно, а 

саме: 

 – інформували про проведення (онлайн) тематичних психологічних вебінарів, 

конференцій, навчальних проектів  тощо;  

– організовували  проведення (онлайн) групових або індивідуальних 

консультацій для батьків, педагогів (тематичних або за запитом);  

– систематично викладали просвітницьку інформацію для батьків на сайті 

закладу освіти (рекомендації щодо розвитку й виховання дитини, корисні поради 

щодо організації домашніх занять з дітьми та змістовного спільного проведення 

дозвілля та ін.); 

– рекомендували доступні для самостійного застосування батьками методики 

щодо зниження рівня тривожності дітей, вправи з психогімнастики, кінезіології, 

рухливі, розвивальні ігри тощо;  

– інформували  про літературу та художні фільми (мультфільми) для 

спільного перегляду батьків і підлітків (дітей), готували запитання для наступного 

обговорення прочитаного й побаченого; 

 – рекомендували  батькам, педагогам книги щодо підвищення рівня їх 

педагогічної компетенції, які можна читати на Інтернет ресурсах безкоштовно. 

Фахівці навчально-методичного кабінету практичної психології і соціальної 

роботи психологічної служби та соціально-педагогічного патронажу  забезпечують  

педагогічний супровід, надання та удосконалення дієвої корекційної допомоги 

учням, що мають порушення мовлення. Основне завдання вчителів-логопедів – 



корекційна допомога учням, що мають недоліки усного та писемного мовлення, 

зумовлені фонетико-фонематичним, лексико-граматичним та загальним 

недорозвиненням мовлення, які в свою чергу можуть бути наслідком 

функціональних або органічних порушень центральної нервової системи.  

Протягом року організована робота логопедичного консультпункту на базі 

таких закладів освіти: ЗОШ №№2,3,4,5, НВК «гімназія - загальноосвітня школа І 

ступеня», Ямпільський НВК. 

Протягом вересня 2020-2021 навчального року було обстежено 1827 учнів 1-4 

класів (приблизно 94% від загальної кількості дітей). Виявлено з мовленнєвими 

порушеннями 292 учня, зараховано до логопедичних пунктів 149 учнів 1-4 класів 

(за бажанням батьків).  

На веб-сайті управління освіти, молоді та спорту, у розділі психологічної 

служби, на сторінці «Логопедична допомога» для педагогів та батьків учнів 

запропонована просвітницька інформація щодо сприяння створенню умов для  

своєчасного попередження  мовленнєвих порушень у дитини.  

За результатами обстеження та проміжних результатівкорекційної роботи з 

учнями, вчителі та батьки отримують інформацію  про стан розвитку усного та 

писемного мовлення учнів (протягом навчального періоду) в формі індивідуальних 

консультацій. 

 

Національно-патріотичне виховання 

Протягом 2020 року управлінням освіти, молоді та спорту та закладами 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти приділялася велика увага 

національно-патріотичному вихованню  дітей та молоді. 

У закладах освіти організована робота в гуртках військово-патріотичного 

виховання: 

15 гуртків «Сокіл «Джура»: ліцей, НВК-  гімназія, ЗОШ № 2 , ЗОШ № 3, ЗОШ 

№ 4,ЗОШ № 5, Дробишевська ЗОШ, Зарічненська ЗОШ, Новоселівський НВК, 

Ямпільський НВК, Ярівська ЗОШ, НВК с-ща Нове, Шандриголівська ЗОШ, 

Торський НВК, Рідкодубівський  НВК, гурток «Юний стрілець» - Рідкодубівський 

НВК та  гурток  «Юні стрільці» - Торський НВК. 

Учнями та вихованцями Лиманської ОТГ взято участь: 

-у обласній виставці квіткових композицій, присвяченої Дню захисника 

України; 

-міському етапі виставки-конкурсу «Знай і люби свій край» ; 

-обласному національно-патріотичному квесті «Знай і люби свій край» ; 

-обласному семінарі координаторів учнівського самоврядування 

«Самоврядування в закладах позашкільної освіти: рефлексія практики, проблеми і 

перспективи»; 

-у тренінговій  програми «Україна – це ми!» з підготовки інструкторів з 

національно-патріотичного виховання закладів освіти; 

-у регіональному етапі Всеукраїнського конкурсу звітів про роботу роїв 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») – 

(молодша вікова група) (заочно) 

-у онлайн конкурсах (Інтелектуальна гра-вікторина «Відун», творчо-

мистецький конкурс «Ватра», конкурс «Фізична підготовка», надання першої 

долікарської допомоги «Рятівник» (Теоретичний тур), надання першої долікарської 

допомоги «Рятівник» (Практичний тур), конкурс строю та пісні «Впоряд», конкурс 



«Пластун» (тестування) (орієнтуваня)) в рамках ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), за 

допомогою інтернет- сервісу CLASSROOM; 

-у Всеукраїнській акції «Птах року»;  

-в конкурсі «Тварини- наші друзі»;  

-у обласному семінарі координаторів учнівського самоврядування 

«Самоврядування в закладах позашкільної освіти: рефлексія практики, проблеми і 

перспективи»; 

-у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу творчості та учнівської молоді 

«За нашу свободу»  

-у Всеукраїнському зборі лідерів учнівського самоврядування 

-у обласному семінарі координаторів учнівського самоврядування «Нові 

методики та новітні технології в роботі з лідерами учнівського самоврядування» 

-у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім» 

-у обласній  акції «Соціальна реклама» 

-у обласному зльоті учнівських виробничих бригад, трудових аграрних 

об’єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, учнівських 

лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів 

-у дискусійному клубі «ООН – Україна: співробітництво, проблеми, виклики» 

-у Всеукраїнському турнірі юних правознавців для учнів 9-11-х класів 

закладів загальної середньої освіти 

-у розробці регіонального методичного посібника курсу «Громадянська 

освіта» та проведення форуму з його презентації 

-у межах Всеукраїнського тижня права дебатного турніру «Відповідальна 

молодь - майбутнє  держави» 

- в обласних та Всеукраїнських Козацьких іграх 

-у військово-спортивному вишколі «Майбутній воїн» для вчителів курсу 

«Захист Вітчизни», організаторів військово-спортивних клубів. 

-у методичному практикумі «Упровадження стандартів НАТО у навчально-

виховний процес закладів загальної середньої освіти» 

-у обласному конкурсі «Вони загинули за Донбас» 

-у ІІ турі щорічної обласної пошуково-краєзнавчої експедиції «Донбас 

екскурсійний» 

-у обласному еколого-краєзнавчому русі «Донбас заповідний» 

- у  обласному зльоту юних туристів-краєзнавців 

-у обласному конкурсі «Малі річки - життя Донбасу» 

-у щорічній обласній історико-краєзнавчої конференції учнівської молоді 

«Донбас – мій рідний край»  

-у ІV обласному огляд-конкурсі краєзнавчих учнівських досліджень «Моє 

місто (село) на долоні» 

-у ІІ (регіональному) турі Всеукраїнської історико-краєзнавчої акції учнівської 

молоді «Українська революція: 100 років надії і боротьби» 

-в  обласному патріотичному міні-проекті «Український вимір». 

Проведено: 

- тренінги «Особиста гідність. Безпека життєдіяльності», «Мої права та 

обов’язки».  



-у бібліотечних закладах Лиманської ЦБС книжкових виставок, презентацій 

видань, інших заходів, спрямованих на популяризацію державних символів 

України. 

-благодійні покази патріотичних фільмів 

-відкритий фестиваль патріотичної пісні 

- інтерактивні ігри у закладах освіти «Мої права та обов’язки»  

- міський етап Всеукраїнського турніру юних правознавців для учнів 9-11-х 

класів закладів загальної середньої освіти  

-міські заходи,  спрямовані на реалізацію правопросвітницького проєкту «Моє 

право!»  

-міський етап Спартакіади серед допризовної молоді  

- тематичні зустрічі із бійцями АТО «Послухай воїна» 

-акцію «Подаруй квітку ветерану» 

-акції до Дня Збройних Сил України 

- міський етап Всеукраїнської краєзнавчої експедиції «Моя Батьківщина – 

Україна» 

-міський етап заочного конкурсу «Патріотичного календаря» 

-спільні заходи з бійцями АТО . 

У зв’язку з обмеженнями, що пов’язані з пандемією COVID-19, упродовж 

року не відбулося частина заходів  національно-патріотичної направленості, а 80 % 

заходів відбулися  у дистанційному форматі.  

Протягом року волонтерська робота – моральна підтримка воїнів Збройних 

Сил України, Національної гвардії, інших військових формувань України, які 

боронять нашу країну; турбота про людей похилого віку, що мешкають у 

реабілітаційних центрах; турбота про дітей-інвалідів, дітей, що залишилися без 

опіки батьків наскрізно проходе через патріотичне виховання в закладах освіти. 

Приємно усвідомлювати, що педагоги та учні багатьох закладів освіти Лиманської 

громади теж долучилися до волонтерського руху: «Листівка воїну», «Оберіг 

захиснику», акції на підтримку військових, підтримка сімей що постраждали від 

масових пожеж на Луганщині. Вітання зі святами військовослужбовців – збір та 

передача подарунків на передову в зону ООС - уже стали невід’ємною частиною 

виховної роботи.  

Проведено зустрічі з учасниками ООС/АТО.  

Проведені майстер -класи учасниками ООС /АТО у ліцеї, гімназії, НВК № 1, 

ЗОШ № 2, 3, 4, 5, Дробишевській ЗОШ, Зарічненській ЗОШ, Новоселівському 

НВК, НВК сел. Нове, Рубцівській ЗОШ, Шандриголівській ЗОШ.   

Традиційними стали заходи до Дня Соборності і свободи України, пам’яті 

жертв голодомору, жертв Голокосту, героїв Крут, Героїв Небесної Сотні.  

Окрім того, управлінням придбано для здобувачів освіти  футбольну форму на 

кожен заклад освіти, макети масогобаритні автомата Калашнікова, гранати Ф-1, 

РГД-5 та корпусів метальних гранат Ф-1; тактичні костюми, мазапанки, 

аксельбанти, футболки для роїв учасників міського етапу Всеукраїнської гри 

«Сокіл» («Джура») у кількості 192 комплекти;  інформаційні  стенди, банер 

«Сокіл» («Джура») для проведення міського етапу гри. 

Організовано патронат навчальними закладами (ЗОШ №5, ЗОШ №3, 

Коровоярський НВК, Зарічненська ЗОШ, Торський НВК, Ярівська ЗОШ, НВК сел. 

Нове, Шандриголівська ЗОШ) місць поховань (могил) захисників України в роки 

Другої світової війни та під час проведення антитерористичної операції. 



Молодіжна політика 

Одним із головних  напрямів роботи управління у сфері молодіжної політики є 

залучення до безпосередньої участі у формуванні й реалізації політики та програм, 

що стосуються суспільства взагалі і молоді зокрема.  

2020 рік розпочався для молоді заходами, присвяченими  Новорічними святам 

– написанням  аплікаційних форм та підготовкою відеопрезентацій  для участі у 

конкурсі щорічних міні – грантів для членів Молодіжної ради. У березні на 

засіданні конкурсної комісії управління освіти, молоді та спорту було визначено 

переможців: 

-Рубцівська ЗОШ - 10 тис. грн. 

 -НВК Гімназія - 10 тис. грн. 

 Для Рубцівської ЗОШ було придбано штучну ялинку розміром 3,5 метри та 

ілюмінацію для актової зали, а для  НВК Гімназія закуплено будівельні матеріали 

для дизайнерського оформлення холу першого поверху.  

Протягом року молодь брала активну  участь у обласних  та всеукраїнських 

заходах, онлайн  - тренінгах, конкурсах, семінарах та конференціях, таких як:  

- «Прес – весна на Дніпрових схилах»; 

- «Український вимір»; 

- I (регіональний) тур Всеукраїнської краєзнавчої акції української молоді 

«Українська революція: 100 років надії і боротьби»; 

- Обласна природоохоронна акція «Стоп – сміття»; 

- Обласний конкурс науково – дослідницьких робіт «Війна і перемога в 

пам’яті поколінь»; 

- Обласний етап Всеукраїнського відкритого літературно-музичного 

фестивалю «Розстріляна молодість»; 

- Фестиваль української пісні «З Україною в серці!»; 

- Обласний еколого-краєзнавчий рух учнiвської та студентської молодi 

«Донбас заповiдний»; 

- Обласний етап пошуково – краєзнавчої експедиції «Донбас екскурсійний»; 

- Обласний конкурс «Малі річки – життя Донбасу»; 

- «Молода людина року». 

Хоча карантин і вніс свої корективи в наше повсякденне життя, та саме ця 

ситуація надала можливості нашій креативній та завжди супермобільній  молоді 

зупинитись і проаналізувати  свої проєкти, задуми та зробити їх більш 

обґрунтованими, конкурентоспроможними, успішними. Відбулися молодіжні 

заходи «Зимові розваги», міський конкурс «Фото-квест» для членів міської Ради 

школярів, заходи до Дня Молоді тощо. 

У 2020 році реалізовувався проєкт щодо створення наметового табору, який 

фінансується  з обласного та місцевого бюджету 50% на 50% загальною сумою 500 

тис. грн. Для облаштування було придбане туристичне обладнання та 

спорядження: рятувальні жилети, спальні мішки,  ліхтарі, намети, каримати, гамаки 

туристичні, інвентар для відпочинку, портативна радіостанція, рюкзаки,  піддони, 

туристична мотузка, намет- шатер, байдарки, рафти, телескоп, сонячна панель 

портативна, гойдалки.  Вже у серпні в рамках проекту наметових таборів було 

проведено 8 сплавів  річками Сіверський  Донець та Оскіл,  в яких взяли участь 160 

молодих людей.  

  



Розвиток фізичної культури та спорту 

Робота по розвитку фізичної культури та спорту на території Лиманської ОТГ 

проводилася у 2020 році управлінням разом з усіма задіяними організаціями: 

дитячо-юнацькою спортивною школою м. Лиман, з залученням обласних 

спортивних шкіл з видів спорту, ФСК «Локомотив» м. Лиман, клубів та федерацій, 

фізкультурно-спортивного товариства «Колос», вчителів фізичної культури 

закладів освіти та громадських активістів. 

За зведеною інформацією, спортивною та фізкультурно-оздоровчою 

діяльністю в організаціях охоплено: 705 осіб (в системі ДЮСШ), 3708 осіб (ДНЗ, 

ЗОШ громади та Лиманська ЗОШІ № 34), 11 осіб (Школа вищої спортивної 

майстерності), 60 (Лиманське професійно-технічне училище), 104 (Лиманський 

медичний коледж), 1959 (Фізкультурно-спортивний клуб «Локомотив»), 1467 (ФСТ 

«Колос»), 101 (ФСТ «Динамо», поліція). 

Відповідно до календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходів управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради за 2020 рік 

проведено 92 заходи (міські змагання, участь в обласних, всеукраїнських 

змаганнях, навчально-тренувальні збори з видів спорту). Реалізація календарного 

плану в повному обсязі була неможлива через карантинні обмеження та заборону 

проведення спортивних заходів. 

Рішенням Лиманської міської ради  від 20.02.2020 р. № 7/75-4847 утворено 

комунальний заклад «Лиманський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для 

всіх» зі штатною чисельністю 2 особи (директор та головний фахівець). Центр 

розпочав роботу з 01 вересня 2020 року. 

В липні 2020 року були призначені стипендії 15 кращим спортсменам 

Лиманщини (3 – олімпійські види спорту, 1 – з видів спорту осіб з інвалідністю, 11- 

неолімпійські види спорту), які виплачувалися протягом липня – грудня 2020 року 

у сумі 1110,0 грн. кожному спортсмену щомісячно.   

Працювали 12 спортивних гуртків у загальноосвітніх навчальних закладах, в 

яких займалися 213 дітей (волейбол – 5 гуртків, 110 дітей, настільний теніс – 1 

гурток, 18 дітей, футбол – 2 гуртка, 30 дітей, футзал – 3 гуртка, 40 дітей, боротьба 

самбо – 1 гурток, 15 дітей).   

Протягом 2020 року проходили змагання Спартакіади серед загальноосвітніх 

навчальних закладів з волейболу, футзалу, міні-футболу (дівчата), загальної 

фізичної підготовки, а також легкоатлетична естафета.  

Були визначені переможці та призери Спартакіади в загальному заліку: 1 

місце – Лиманська ЗОШ № 4, яка і отримала Перехідний Кубок Спартакіади, 2 

місце – НВК Гімназія, 3 місце – Лиманська ЗОШ № 2, в заліку серед закладів 

сільської місцевості : 1 місце – Ямпільський НВК, 2 місце – Тернівський НВК, 3 

місце – Торський НВК. 

Протягом року відбулися змагання з шахів, волейболу, футзалу, футболу, 

Спартакіади серед жителів Лиманської ОТГ з міні-футболу, паркового волейболу, 

гирьового спорту, армспорту. У вересні 2020 року відбулися спортивні заходи з 

нагоди Дня фізичної культури та спорту, заходи в закладах освіти, ДЮСШ м. 

Лиман в рамках святкування Олімпійського тижня та Олімпійського уроку.  

 

  



Спортивні досягнення за 2020 рік 

Незважаючи на епідеміологічну ситуацію, що склалася, спортсмени 

Лиманщини взяли участь в обласних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях та 

досягли таких результатів: 

- команда «Багіра» (ДЮСШ) посіла 6 місце в Чемпіонаті України з футзалу 

серед жіночих команд  Вищої Ліги спортивного сезону 2019-2020 років (18 команд) 

та 3 місце в Чемпіонаті України  з футзалу серед команд дівчат 2003-2004 років 

народження І ліга (26 команд); 

- команда «Багіра» (ДЮСШ) стала переможцем чемпіонату Донецької області 

з футзалу серед команд дівчат старшої вікової категорії 2003-2005 років 

народження, а також вшосте - чемпіоном Донецької області та  вп’яте поспіль 

володарем Кубку Донецької області з футзалу серед жіночих команд; 

- команда «Багіра» (ДЮСШ) є срібним призером змагань Всеукраїнської 

Першості ГО ВФСТ «Колос» з футболу «Золотий колос України» серед команд 

дівчат 2005-2006 років народження; 

- команди ветеранів Футбольного клубу «Локомотив» м. Лиман стали 

срібними та бронзовими призерами Кубків України з футзалу серед ветеранів 50+ 

та 60+, команда ветеранів 35+ стала чемпіоном Донецької області з футзалу; 

-  команда з футзалу ФК «Локомотив» стала срібним призером чемпіонату 

Донецької області на майданчиках зі штучним покриттям; 

- команди юнаків (13-14 років, 15-16 років) з футболу стали кращими в 

Чемпіонатах Донецької області серед ДЮСШ та спортивних клубів; 

- команда волейболісток СК «Лиман» брала участь в Чемпіонаті України 

серед жіночих команд 1 ліги сезону 2019-2020 років, результат участі - 9 місце з  18 

команд; 

- жіноча команда СК «Лиман» бере участь в новому сезоні 2020-2021 років 

Чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд І Ліга (14 команд); 

- команда СК «Лиман» м. Лиман  стала переможцем чемпіонату Донецької 

області з волейболу серед жінок; 

- в забігах на класичній та середній дистанціях Лавриненко Наталія показала 

найкращий результат та стала чемпіонкою відкритого зимового чемпіонату 

Донецької області зі спортивного орієнтування; 

- у відкритому чемпіонаті Донецької області зі спортивного орієнтування 

(бігом) на коротких дистанціях Лавриненко Наталія у групі Ж35 стала переможцем 

змагань; 

- в змаганнях відкритого чемпіонату  Донецької області зі спортивного 

орієнтування та 7 етапі Кубка Донецької області (фінал) зі спортивного 

орієнтування Лавриненко Наталія стала чемпіонкою змагань. 

- на Чемпіонаті України зі спортивної радіопеленгації на коротких дистанціях 

м. Суми вдало виступили лиманські спортсмени клубу «TeamFox», які стали 

переможцями та призерами в дисциплінах радіоорієнтування, 3,5 МГц, Спринт,144 

МГц. Завдяки їх виступам в загальнокомандному заліку Донецька область стала 

срібним призером, поступившись лише збірній Києва. 

- спортсмени з радіоспорту стали переможцями та призерами Чемпіонату 

Європи, що відбувся в вересні 2020 року в м. Приморсько (Болгарія); 



- на всеукраїнських змаганнях  зі спортивного орієнтування «Кубок пам’яті»-

2020 срібні нагороди вибороли Лавриненко Наталія, Сорока Анастасія, Іванько 

Олексій; 

- у м. Вінниця на чемпіонаті України серед дорослих, юніорів, юнаків зі 

спортивної радіопеленгації (короткі дистанції), ІІІ-IV ранг команда лиманських 

спортсменів виборола в особистому заліку: дев'ять перших місць, десять - других, 

вісім - третіх. У командномузаліку: дванадцять перших місць, два других і два 

третіх; 

- в жовтні в м.Київ відбулося нагородження лауреатів Національного проєкту 

«Гордість нації», де відзначено  і представників  Лиману – Заслуженого Майстра 

спорту України з радіоспорту Олексія Іванька та Майстра спорту України 

міжнародного класу з кікбоксингу WKA Бабаніна Артема. За спортивні досягнення 

на всеукраїнському та міжнародному рівнях Олексія Іванька та Бабаніна Артема 

відзначили орденом «Гордість Нації», а також Почесною грамотою від першого та 

третього президентів України – Леоніда Кравчука і Віктора Ющенка. 

- Шилова Аліна в ваговій категорії до 52 кг здобула бронзову медаль 

Чемпіонату України серед юніорів та юніорок до 21 року; 

- Архіпова Софія та НезнаєваАльона стали бронзовими призерами 

Всеукраїнського турніру з дзюдо «Київська весна»; 

- Сергєєв Ян та Старовєров Владислав успішно виступили в своїх вагових 

категоріях на чемпіонаті України з Комбат Дзю-Дзюцу в м. Одеса та завоювали 

срібні нагороди змагань; 

- 11 спортсменів вибороли нагороди різних ґатунків в змаганнях відкритого 

чемпіонату Донецької області з Комбат Дзю-Дзюцу; 

- в чемпіонаті Донецької області з сумо в трьох вікових категоріях до 18 років, 

до 16 років та до 14 років наші спортсмени Сотник Вікторія виборола срібну 

нагороду, а Романов Ростислав та Гринько Миколай стали чемпіонами в своїх 

вагових категоріях; 

- Люшненко Олексій став  срібним  призером на чемпіонаті України з Комбат 

Дзю-Дзюцу серед юнаків 2007-08 р.н.  в м. Харків, Новіков Гліб завоював бронзову 

медаль на цих стартах; 

- лиманські дзюдоїсти  - переможці та призери чемпіонату Донецької області з 

дзюдо серед чоловіків та жінок, юнаків та дівчат до 12 років ; 

-  чоловіча команда ВК «Колос» - ДЮСШ Лиманської ОТГ бере участь в 

Чемпіонаті України з волейболу серед чоловічих команд ІІ Ліга (учасники змагань 

- 14 команд); 

- команда ветеранів з волейболу стала переможцем Кубку Донецької області з 

волейболу серед ветеранів 45+, присвяченого 70-й річниці утворення ФСТ 

«Колос»; 

- команда дівчат стала другою в обласних пошукових змаганнях «Хто ти, 

майбутній олімпієць?» з волейболу серед команд дівчат 2004 року народження та 

молодше, присвячених 70-річчю утворення ФСТ «Колос»;  

- команда лиманських спортсменів «Колос» – бронзовий призер чемпіонату 

Донецької області з волейболу серед команд чоловіків; 

- команда юнаків ДЮСШ м. Лиман – бронзові призери чемпіонату Донецької 

області з волейболу серед юнаків U-17; 



- 28-30.08.2020 в Новій Ялті пройшли спортивні змагання «Найкраще 

спортивне село Донеччини 2020 року",  в яких взяли участь  9 команд районів, в 

тому числі спортсмени Зарічненськогостаростинського округу. Наша команда 

спортсменів стала першою з волейболу, виборола 3 командне місце у  настільному 

тенісі, 3 командне місце у  гирьовому спорті, 4 командне місце у  шахах та 5  місце 

з шашок. 

- перше загальнокомандне місце посіла команда нашого міста увідкритому 

чемпіонаті Донецької області з козацького двобою; 

- 7 лиманських кікбоксерів стали переможцями та призерами відкритого 

чемпіонату Донецької області з кікбоксингу ІСКА; 

- 29 золотих медалей, 17 срібних медалей та 6 бронзових медалей вибороли 

спортсмени СК «Фенікс» в Кубку Донецької області з кікбоксингу WKA; 

- Клименко Олена, Зірка Валерія, Малік Ліза стали чемпіонками Кубку 

Донецької області з кікбоксингу WAKO серед дітей, юнаків та юніорів 2004 – 

2013 років народження, присвяченого Дню фізичної культури та спорту; 

- на Чемпіонаті України з козацького двобою (15 областей та 650 учасників)11 

спортсменів з м. Лиман вибороли  10 золотих, 7 срібних, 4 бронзових медалі; 

- на чемпіонаті Донецької області з боротьби вільної серед чоловіків та жінок 

Мілованов Кирило в ваговій категорії до 86  кг став чемпіоном, Тарусін Андрій в 

ваговій категорії 74 кг став бронзовим призером змагань. 

 

Із 2014 року на території Лиманської ОТГ працює Обласна дитячо-юнацька 

спортивна школа олімпійського резерву з велосипедного спорту, яка є однією з 

ведучих шкіл в Україні з велосипедного спорту.  Кількість осіб, що займаються в 

ОСДЮСШОР – 235, із них в лиманському відділенні – 158 осіб.  В школі 

працюють 14 тренерів-викладачів, зокрема, в лиманському відділенні  - 8, з них 5 

штатних. З 2020 року розпочато будівництво спортивного комплексу з 

велосипедного спорту, що передбачає будівництво ВМХ траси (трек), 

трьохповерхової будівлі гуртожитку, господарських будівель, модульної котельні. 

Ця траса буде єдиною подібною трасою в Україні для проведення всеукраїнських 

змагань, а також підготовки спортсменів високого класу. В 2020 році 3 

представника цієї школи взяли участь в Чемпіонаті Європисеред юніорів  з 

велоспорту на шосе, з них спортсменка Алла Марущук стала дев’ятою на цих 

змаганнях. Протягом минулого року спортсмени школи на Чемпіонатах України 

вибороли 89 медалей різних ґатунків (52 –золото, 17 – срібло, 20 - бронза). 

Лиманська міська організація ВФСТ «Колос» в 2020 році об’єднувала 11 

колективів фізичної культури (КФК). Не зважаючи на відсутність штатних 

спортивних працівників, силами громадських тренерів, тренерами ДЮСШ м. 

Лиман, які працюють у сільській місцевості, вчителями фізичної культури 

загальноосвітніх шкіл,  в 2020 році було проведено 17 спортивно-масових заходів, 

в яких взяли участь більше 500 чоловік з 13 видів спорту: волейбол (чоловіки, 

жінки), парковий волейбол,  пляжний волейбол (чоловіки, жінки), міні-футбол 

(чоловіки), футзал (жінки), футбол (чоловіки), гирьовий спорт, армспорт, 

настільний теніс (чоловіки, жінки), шашки (чоловіки,жінки), вільна  

боротьба,шахи. 

Збірна команда брала участь в обласних, всеукраїнських змаганнях та займала 

призові місця: 



команда дівчат 2005-2006 р.н. приймала участь у фінальній частині 

Всеукраїнської першості ГО ВФСТ «Колос» з футболу, де зайняла 2 місце; 

команда дівчат 2005-2006 р.н. приймала участь у фінальній частині 

Всеукраїнської  першості  ГО ВФСТ «Колос» з футзалу, де зайняла 4 місце; 

Волейбольна команда «ВК «Колос-ДЮСШ» Лиманської ОТГ стала чемпіоном 

області з волейболу серед міських ОТГ; 

Команда волейболістів (ветерани 45+) стали чемпіонами області серед 

сільських районів. 

Команда «ВК «Колос-ДЮСШ» Лиманської ОТГ бере участь в чемпіонаті 

України з волейболу серед чоловічих команд ІІ ліга  сезону 2020-2021 років. 

Борці смт. Дробишеве регулярно беруть участь в обласних змаганнях з вільної 

боротьби, де займають призові місця. 

При проведенні спортивних заходів у районі використовуються спортивні 

бази загальноосвітніх шкіл. 

Спортивно-масова робота в КФК проводиться за рахунок громадських 

тренерів і вчителів фізичної культури ЗОШ, тренерів ДЮСШ м. Лиман:  Клочан 

Л.З., Савчук Л.В., Хандій С.М., Лавриненко  Н.В. (волейбол), Самойлов В.Я. 

(армспорт, гирьовий спорт), Рибін А.І., Резніков О.В., Жаріков В.А. (футбол), 

Мацегора В.І. (вільна боротьба), Шрамченко О.І. (спортивний туризм), де на 

спортивних базах смт. Зарічне, с. Торське, смт. Дробишеве, смт. Новоселівка, смт. 

Ямпіль, с. Ставки, с. Шандриголове, м. Лиману регулярно займаються  

перерахованими видами спорту понад  400 спортсменів. 

 

      

  



Позашкільна освіта 

Структуру позашкільної освіти Лиманської ОТГ становлять Центр 

позашкільної роботи та дитячо-юнацька спортивна школа. Заклади позашкільної 

освіти надають освітні послуги, створюють умови для духовного, творчого, 

інтелектуального, фізичного розвитку дітей та молоді. 

У Лиманському Центрі позашкільної роботи працювало 76 гуртків з 

охопленням 1114 дошкільників та учнів Лиманської ОТГ. Гуртковою роботою у 

позашкільному закладі охоплено 199 дітей  пільгової категорії, що становить 18% 

від загальної кількості гуртківців. 

Гуртки  розподілені на напрями позашкільної освіти: 

-художньо-естетичний (художня самодіяльність) – 22 гуртки, 325 дітей 

(29.2%); 

- художньо - естетичний (образотворче мистецтво та декоративно-ужиткова 

творчість)  - 19 гуртків, 274 дітей (24.6%); 

- гуманітарний - 17 гуртків, 251 дітей (22.5%); 

- еколого-натуралістичний  - 9 гуртків, 140 дітей (12.6%); 

- туристсько-краєзнавчий  - 6 гуртків, 79 дітей (7.1%); 

- оздоровчий – 2 гуртки, 30 дітей (2,7%); 

- військово-патріотичний – 1 гурток, 15 дітей (1,3%). 

Постійно проводиться робота щодо створення умов для здобуття позашкільної 

освіти дітьми сільської місцевості. На базі сільських шкіл працюють такі гуртки 

ЦПР: «Магія рукоділля»  (2 гуртка) - Шандриголівська ЗЗСО, танцювальні гуртки 

«Фантазія», «Фантазери», «Умілі рученята», «Світ рукоділля» - Торський НВК; 

танцювальні гуртки «Веснянка», «Веселка», «Умій-ка», «Світ рукоділля», 

військово-патріотичний «Сокіл» - Зарічненська ЗЗСО; танцювальні гуртки 

«Конфетті», «Лимонад», «Лотос» , «Природа крізь призму англійської мови» (2 

групи)- Дробишевська ЗЗСО; «Історичне краєзнавство» «Фольклор та етнографія», 

«Людина і довкілля» - Тернівський НВК; «Оздоровча гімнастика» (2 групи) – 

Рубцівська ЗЗСО; вокальний «Веселі нотки», краєзнавчий «Фольклористика» - 

НВК с-ща Нове, краєзнавчий гурток «Дивограй», «Англійські зірочки» - 

Лозівський НВК. Робота цих гуртків організована на підставі замовлень 

адміністрації закладів освіти, виходячи з штатного розпису та наявності 

педагогічних кадрів. Між закладами освіти та ЦПР укладено двосторонні угоди  

про співпрацю (у відповідності до Положення про позашкільний навчальний 

заклад).  

Одним з ефективних напрямків позашкільної освіти є краєзнавство та 

еколого-натуралістичний напрям. Вихованці гуртків взяли активну участь 

конкурсах «Донбас заповідний», «Моя Батьківщина – Україна», обласній акції 

«Мова для мене, як мати - єдина!», обласній онлайн-акції «Вогник пам’яті», 

обласному відео-челленджі  «Я щиро дякую тобі, мій захистник!».  Протягом року 

за участю вихованців закладу створювались та розміщувались у соцмережах, на 

сайті ЦПР  відеоролики до визначних подій національно-патріотичного календаря. 

За еколого-натуралістичним напрямом вихованці центру брали участь  у міських 

етапах обласних конкурсів «Тварини-наші друзі», «Грак-птах 2020 року», 

«Зоологічна галерея», «Малі річки – життя Донбасу», «Весняні барви Донеччини», 

«Природа і творчість»,  природоохоронній акції «Проліска», акції «Стоп сміття», 

«Годівничка»  обласній виставці квіткових композицій до Дня захисника Вітчизни, 

конкурсі новорічно-різдвяних поробок «Віфлеємська зірка», конкурсі «Метелики-



німий шедевр природи», конкурсах-виставках «Краса рідного краю», «Український 

сувенір», конкурсах фотографій  «Моя країна – Україна» та «В об’єктиві 

натураліста». 

У напрямку художньо-естетичної та декоративно-прикладної спрямованості - 

участь у міських етапах обласної виставки-конкурсу декоративно-ужиткового 

мистецтва «Знай і люби свій край», обласної виставки-конкурсу декоративно-

ужиткового і образотворчого мистецтва «Великодній дивограй»; обласних етапах 

Всеукраїнських конкурсів «За нашу свободу», «Смарагдові витоки», «Великодній 

дивограй», «Єдина родина», «Знай і люби свій край»,  «Перлини мистецтва», «Моя 

Україно!», присвяченого Всесвітньому Дню Землі, «Адреса дитинства – гра», 

«ПадіюнЄвроданс»,  «Сурми звитяги», «З Україною в серці», «Розстріляна 

молодість», «Різдвяні канікули»; Всеукраїнському дитячо-юнацькому фестивалі 

мистецтв «Сурми звитяги». чемпіонаті танцю «Harddanceshow», конкурсі 

танцювальних колективів «You're a star 2020».    

Вихованці гуртків гуманітарного напряму  брали участь у ІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН, XVІІ Міжнародному фестивалі-конкурсі дитячо-юнацької журналістики 

«Прес-весна на Дніпровських схилах»,. 

Загалом протягом 2020 року 79 вихованців ЦПР взяли участь у 18  конкурсах 

міського рівня з результативністю:  I місць - 28, II місць – 20, III місць  – 15.  262 

вихованця центру взяли участь  у 43 обласних конкурсах та отримали  I місць – 34,  

II місць – 20,  III місць  - 19.  За результатами участі 13 вихованців у 14 конкурсах 

Всеукраїнського та Міжнародного рівнів отримали  I місць - 13, 2- спецпремії, ІІ 

місць – 2.  

Банк обдарованих дітей Центру позашкільної роботи  у 2020 році поповнили 

вихованці за такими напрямами: інтелектуальна обдарованість – 4 вихованця, 

практично-перетворювальна обдарованість – 23 вихованця, художньо-естетична 

обдарованість – 105 вихованців, комунікативно-організаторська обдарованість – 3 

вихованця.  Загальна кількість обдарованих дітей – 135.  

Вагомих результатів досягли педагоги міського ЦПР, які стали переможцями 

та призерами 6 обласних конкурсів майстерності серед працівників позашкільної 

освіти.Методист туристсько-краєзнавчого напряму взяла участь у роботі VІ 

обласної конференції «Досягнення та виклики національно-патріотичного 

виховання в регіоні». 

 

Дитячо-юнацька спортивна школа. 

У 2020 році працювала Дитячо-юнацька спортивна школа м. Лиман, яка 

включає такі відділення: 

 

- армспорт -1 учбова група з кількістю учнів 16 осіб; 

- боротьба самбо - 2 учбових групи з кількістю учнів 28 осіб; 

- волейбол - 3 учбових групи з кількістю учнів 46 особи; 

- гирьовий спорт - 2 учбових групи з кількістю учнів 22 особи; 

- дзюдо -3 учбових групи з кількістю учнів 24 особи; 

- пауерліфтинг - 2 учбових групи з кількістю учнів 25 осіб; 

- скелелазіння - 1 учбова група з кількістю учнів 15 осіб; 

-спортивне орієнтування - 2 учбових групи з кількістю учнів 16 осіб; 

- спортивний туризм - 1 учбова група з кількістю учнів 12 особи; 



- футбол - 3 учбових групи з кількістю учнів 45 осіб; 

- футзал -4  учбових групи з кількістю учнів 48 осіб. 

 

Загальна кількість вихованців ДЮСШ становила 297 учнів.   

Учбово-тренувальні заняття з вихованцями дитячо-юнацької спортивної 

школи м. Лиман проводяться на базах загальноосвітніх навчальних закладів 

Лиманської міської ради, а саме: 

- футболу - спортивний зал ЗОШ № 3, спортивний зал Зарічненської ЗОШ; 

- футзалу – спортивний зал ЗОШ № 3, спортивний зал Зарічненської ЗОШ, 

спортивний зал ЗОШ №2; 

- дзюдо - спортивний зал ЗОШ №5, спортивний зал ЗОШ №2; 

- волейбол – спортивний зал Зарічненської ЗОШ; 

- спортивне орієнтування – ЗОШ №4; 

- спортивний туризм - ЗОШ № 4; 

- боротьба самбо - ЗОШ № 4; 

- скелелазіння – спортивний зал Новоселівського НВК. 

Для занять використовується також власна спортивна база ДЮСШ м. Лиман - 

зал важкоатлетичних видів спорту та майданчик з синтетичним покриттям. 

В ДЮСШ м. Лиман працює 6 штатних та 12 тренерів-сумісників (8 зовнішніх 

та 4 внутрішніх).  

Згідно календарного плану спортивно-масових заходів ДЮСШ м. Лиман в 

2020 році було проведено  25 змагань серед вихованців дитячо-юнацької 

спортивної школи, виконання плану в повному обсязі не відбулося у зв’язку з 

запровадження карантину для усіх типів закладів освіти Лиманської міської ради з 

12.03.2020 р. 

З липня 2020 р. ДЮСШ м. Лиман відновила свою роботу, дотримуючись 

виконання Тимчасових рекомендацій  щодо організації протиепідемічних заходів в 

деяких  закладах фізичної культури та спорту на період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановою 

головного державного санітарного лікаря України від 26.05.2020 № 28 (в редакції 

постанови Головного державного санітарного лікаря України від 02.06.2020 № 33). 

Найсильніші спортсмени ДЮСШ взяли участь в обласних, всеукраїнських та 

міжнародних  змаганнях. Цього року вихованець відділення гирьовий спорт Рибін 

Олександр став переможцем  Чемпіонату Європи з гирьового спорту серед юніорів, 

чемпіоном України з гирьового спорту, неодноразово виборював 1 місце на 

обласних змаганнях з гирьового спорту. АтоянОганнес виборов 1 місце на 

чемпіонаті Донецької області з армспорту серед юнаків та юніорів, а Рибін 

Олександр та Карпінець Олександра  стали срібними призерами 

чемпіонату.Вихованці відділення волейболу - команда юнаків U - 17 посіла 3 місце 

на чемпіонаті Донецької області з волейболу. Вихованці відділення дзюдо двічі 

брали участь у чемпіонатах Донецької області:Костюченко Богдан – 1 місце, 

Серокурова Анна – 2 місце, Бейгуленко Олександр – 3 місце, Клєвєта Анастасія - 3 

місце, Лисенко Варвара – 3 місце. Вірченко Олександр став бронзовим призером 

чемпіонату Донецької області з пауерліфтингу серед учнів ДЮСШ.Досягли 

значних  результатів на змаганнях вихованці відділення футзалу. Дівоча команда 

відділення футзалу стала чемпіоном Донецької області та виборола 5 місце на 

чемпіонаті України з футзалу серед дівочих команд.Учні відділення спортивного 



орієнтування  цього року вперше взяли участь в обласних змаганнях і показали 

наступні результати: Багмет Кіра – 2 місце і Гладка Валерія - 3 місце.  

У 2020 році сума на фінансування ДЮСШ м. Лиман склала 2596900 грн., з 

них на навчально-спортивну роботу витрачено - 43 400 грн., а заплановано було 

80 100 грн. Кошти не були використані у зв’язку з відміною багатьох змагань через 

оголошення карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-

19).  

 

Кадрові зміни в ЗОШ 

Відповідно до норм діючого законодавства України, керівникзакладу 

загальної середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного 

відбору. У 2020 році конкурсною комісією Управління освіти, молоді та спорту 

проведено 3 конкурсних відбори кандидатур на заміщення вакантних посад 

керівників закладів загальної середньої освіти. За результатами конкурсу 

керівниками призначено: Панову Олену Іванівну (Рідкодубівський НВК); 

Тимофієву Олену Іванівну (Тернівський НВК),  Грипась Ольгу Володимирівну 

(ЗОШ № 4).  

Із Тихим Володимиром Миколайовичем (ЗОШ № 2) та Єфіменко Оксаною 

Вікторівною (Новоселівський НВК) було подовжено строк трудового договору на 4 

роки, відповідно до  ст. 39 ЗУ «Про повну загальну середню освіту. 

Згідно абзацу 3 ч. 2 ст. 25 ЗУ «Про освіту» та підпункту 1 п. 3 розділу Х ЗУ 

«Про повну загальну середню освіту» із іншими директорами закладів загальної 

середньої освіти було припинено безстрокові трудові договори та укладено 

строкові трудові договори.  

 

Методичний супровід освітнього процесу 

Протягом 2020 року продовжувалася робота щодо модернізації міської 

системи післядипломної педагогічної освіти в умовах децентралізації для 

забезпечення нової якості керівних і педагогічних кадрів – «агентів змін». 

Створено Комунальну установу «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників», яка  займається питаннями професійного розвитку педагогічних 

працівників, координує діяльність професійних спільнот, забезпечує надання 

психологічної підтримки педпрацівникам, організовує та проводить 

консультування з питань планування та визначення траєкторії їх професійного 

розвитку, проведення супервізії, розроблення документів закладу освіти, 

особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у 

тому числі з використанням технологій дистанційного навчання, впровадження 

компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів 

до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій. 

Впроваджувалася модель індивідуалізації професійного розвитку 

педагогічних працівників громади  в контексті стратегії «навчання впродовж 

життя». Протягом  2020 року  пройшли курси підвищення кваліфікації при 

облІППО 98 педагогів, серед них: 28 педагогів пройшли очні курси, 55 – очні 

корпоративні та 15 педагогів очно – дистанційні. Опанували інші види курсів 

підвищення кваліфікації (стажування, тренінги, вебінари практикуми,  спецкурси)  

– 48 педагогів. При інших ВНЗ підвищили кваліфікації  55 педагогів. 3 директорів 2 

педагогічних працівників пройшли  підвищення кваліфікації  експертів, які будуть 

залучатися до проведення інституційних аудитів закладів загальної середньої 



освіти Донецької області, а директор ЗОШ №4 Грипась О.В. пройшла курси 

тренерів - експертів з інституційного аудиту і залучається до підвищення 

кваліфікації як експерт-тренер. 150 педагогів отримали сертифікат про 

проходження  партнерського курсу «Онлайн – сервіси для вчителів» на 

Національній онлайн - платформі з цифрової грамотності «Дія». 

Одним із шляхів професійного зростання кадрів була участь в обласних 

школах, дискусійних майданчиках, лабораторіях, творчих групах та майстернях, де 

протягом 2020 року навчалися, захистили свої роботи та отримали сертифікати 31 

педагог.  

Впроваджувалися сучасні ефективні форми навчально-методичної та науково-

методичної роботи з педагогами та керівниками закладів освіти. Були слухачами 

всеукраїнських, міжрегіональних, обласних науково – практичних конференцій та 

форумів 58 педагогів ЗЗСО та ЗДО.  Більше 60 педагогів відвідали інші обласні 

методичні заходи. 

Результатом  професійного вдосконалення  педагогічних  кадрів системи 

освіти відповідно до вимог інноваційного розвитку стали підсумки участі у заходах 

Всеукраїнського та обласного рівнів.  12 педагогів Лиманської ОТГ у 2020 році 

отримали перемоги на Всеукраїнському рівні.   На обласному рівні 13 педагогів 

Лиманщини стали переможцями і призерами конкурсів фахової майстерності.   

Досвід своєї роботи представили у друкованих та інтернет-виданнях 27 

педагогів. Виступали з досвіду роботи на обласних та всеукраїнських методичних 

заходах 9 педагогів. Під час проведення VI Конгресу освітян Донеччини 56 

педагогів 17 закладів освіти презентували свій досвід роботи у онлайн-виступах та 

друкованих посібниках. 5 педагогів суспільних дисциплін взяли участь у апробації 

і створенні завдань до підручника «Громадянська освіта». 

Брали участь у реалізації Міжнародних та Всеукраїнських проєктів 8 

педагогів  Лиманщини.  

«Учитель року» – це традиційний конкурс педагогічної майстерності, 

серйозне творче випробування для найкращих педагогів міста. Проведення такого 

заходу сприяє ефективному розвитку системи шкільної освіти, широкому втіленню 

в практику цікавих методів і підходів до викладання. 

У 2020 році конкурс проходив у номінаціях: «Початкова освіта», «Зарубіжна  

література», «Хімія», «Історія». У 2020 році ми мали  лауреата  обласного етапу в 

номінації «Початкова освіта» – Іванисенко Марину Олександрівну, учителя «НВК-

гімназія». 

 

Атестація педагогічних працівників закладів освіти міста 

Управлінням  освіти, молоді та спорту у 2020 році атестовано 106 керівних та  

педагогічних працівників, з них комісією  управління – 43. З числа атестованих – 

84 керівних та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, 20 – 

дошкільних, 2 – позашкільних навчальних закладів. Відповідає займаній посаді та  

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії  75 педагогічних працівника, що 

становить 71%. 

13 педагогічним працівникам підтверджено відповідність кваліфікаційній 

категорії  «спеціаліст вищої категорії», 5 - присвоєно  кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії». Присвоєно більш високу категорію 33 педагогам, що 

становить 31%. Відповідають раніше присвоєному педагогічному званню «старший 

учитель» -7 педагогів (100), присвоєно педагогічні звання 13 педагогічним 



працівникам, у тому числі «учитель-методист» - 2 педагогічним працівникам (НВК 

«гімназія-загальноосвітня школа 1 ступеня», ЗОШ №4), «старший учитель» - 11 

педагогам ( НВК гімназія – 1,ЗОШ №2 - 3, ЗОШ № 3 – 1, ЗОШ № 4- 1, 

Дробишевська ЗОШ – 1, Новоселівський НВК  – 2,  Шандриголівська ЗОШ-1,   

Торський НВК-1). 

За сумлінну працю та з нагоди Дня працівників освіти відзначено 

педагогічних працівників міста:  

- 4 педагогів нагороджено  відомчими нагородами Міністерства освіти і науки 

України, їм  вручені премії  2000 грн.; 

- 7 – відомчими нагородами Департаменту освіті і науки Донецької 

облдержадміністрації, їх премійовано 1500 грн.; 

- 6 педагогічних працівників нагороджені Почесною грамотою виконкому 

Лиманської міської ради  і премійовані 1100 грн.; 

-  37 працівників нагороджено  Почесною грамотою управління освіти, молоді 

та спорту  та надано премію премійовано 1100грн.; 

- 28 вчителів  визнані кращими менторами, їх премійовано 1100грн. 

Переможцями фахових конкурсів Міжнародного, Всеукраїнського та 

обласного рівнів стали 26 педагогів.  

 

Охорона праці, безпека життєдіяльності, пожежна безпека та 

цивільний захист 

Протягом року здійснено перевірку електромережі, електрообладнання та 

електроприладів в закладах освіти, вони знаходяться у задовільному стані. 

Проведені заходи щодо покращення штучного освітлення (придбано світильники та 

лампи LED).  

Протягом 2020 року було проведено ряд заходів з питань охорони праці та 

безпеки життєдіяльності: інструктажі серед працівників закладів освіти щодо 

особливостей роботи під час адаптивного карантину у зв’язку із значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, з відповідними записами у журналах інструктажів; розповсюджена 

онлайн інформація серед батьків здобувачів освіти на тему: «Як не захворіти на 

коронавірус», у закладах загальної середньої освіти зроблені розмітки для 

забезпечення безпечного руху здобувачів освіти, організовані місця для збирання 

використаних засобів індивідуального захисту, відповідальні особи щоранку перед 

початком роботи здійснюють температурний скринінг працівників закладів та 

здобувачів освіти, здійснюється дезінфекція приміщень та поверхонь та ін. 

Профілактичну роботу з питань інформування про мінну небезпеку в закладах 

освіти проводять 30 педагогів – тренерів разом з класними керівниками, 

вихователями та вчителями предметів «Основи здоров’я», «Захист України».  

З метою зниження дитячого дорожньо-транспортного травматизму протягом 

2020 року в закладах загальної середньої освіти Лиманської міської ради були 

проведені наступні заходи: в рамках тижня безпеки дорожнього руху проведено 

години спілкування «Безпечний рух», виставки малюнків «Будь обережним на 

дорозі», випуск профілактичних стіннівок, виготовлення буклетів «Як запобігти 

дорожньо-транспортному травматизму»; на початку навчального року в рамках 

Всеукраїнського місячника безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!» 

проведено години спілкування «Безпека на дорозі», «Абетка пішохода», «Твій 

друг-дорожній рух», ігри-подорожі «Дорожній рух», шоу-вікторина «Правила 



безпеки на вулиці», урок-тренінг «Ти – велосипедист»; перед осінніми та 

весняними канікулами проведено Єдині дні безпеки дорожнього руху тощо. 

У коридорах закладів освіти, класних та групових кімнатах розміщено куточки 

з безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу, які постійно оновлюються 

працівниками закладів.  

Обладнані інформаційно-довідникові куточки з цивільного захисту.  

Управлінням освіти, молоді та спорту і підпорядкованими закладами освіти 

проведена значна робота по поліпшенню протипожежного стану. На початку 

навчального року були призначені відповідальні особи щодо забезпечення 

пожежної безпеки по закладах в цілому та окремих споруд, приміщень, класів, 

утримання та експлуатацію вогнегасників, інших засобів пожежогасіння. Протягом 

вересня-грудня проведені повторні евакуації працівників і учнів, оновлені Плани 

евакуації.  

Систематично здійснюються профілактичні ремонти і огляди 

електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого 

обладнання. 

Схематичні плани евакуації людей на випадок виникнення пожежі вивішено 

на видних місцях, установлено порядок (систему) оповіщення людей про пожежу. 

Управлінням освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради була 

розроблена та затверджена рішенням Лиманської міської ради від 20.12.2018 № 

7/58-2723 Програма «Поліпшення умов праці, пожежної та техногенної безпеки, 

навчання учасників освітнього  процесу в закладах освітиЛиманської об’єднаної 

територіальної громади» на 2019-2024 роки. 

На виконання заходів, що включені до Програми у 2020 році були виділені із 

місцевого бюджету кошти в розмірі 1551287,09 грн. Заходи, які були проведені у 

2020 році зполіпшення умов праці, пожежної та техногенної безпеки для закладів 

освіти, що входять до Програми: 

- проведено обробку вогнезахисним складом дерев’яних конструкцій горищ у 

НВК с-ща Нове, Рідкодубівському НВК, Коровоярському НВК, Дробишевській 

ЗОШ, ДНЗ с-щаДробишеве, ДНЗ № 3, ДНЗ Ярова на загальну суму – 266942,91 

грн.; 

- придбано протипожежне обладнання (вогнегасники, доукомплектація 

пожежних щитів) на суму - 40950,00 грн.; 

- встановлено протипожежні сертифіковані двері до щитових Лиманського 

Ліцею, НВК № 1, Ямпільського НВК, НВК Нове, Шандриголівської ЗОШ, 

Тернівського НВК, ДНЗ № 10, ДНЗ № 4, ДНЗ № 7, ДНЗ № 8 до приміщення 

котельної ДНЗ с. Шандриголове та люків до горищ Ярівської ЗОШ, Рубцівської 

ЗОШ, ДНЗ Зарічне на суму 197513,98 грн.; 

- придбано індивідуальні засоби захисту органів дихання (протигази ГП-7) на 

суму - 184310,50 грн.; 

- проведено технічне обслуговування та перезарядку вогнегасників на суму – 

89304,70 грн.; 

- проведено навчання кочегарів та операторів котелень – 73980,00 грн.; 

- проведено навчання з питань електробезпеки на суму 65340,00 грн.; 

- придбано аварійні світильники для забезпечення шляхів евакуації 

евакуаційним освітленням на суму – 142725,00 грн.; 

- проведено навчання з питань цивільного захисту на суму 22479,60 грн.; 



- встановлено двері на сходових клітках із самозачиненням у ЗОШ № 2, 

Зарічненській ЗОШ, Рідкодубівському НВК, ДНЗ № 1, ДНЗ № 2, ДНЗ с-

щаДробишеве – 373900,00 грн.; 

- проведено навчання з питань пожежної безпеки на суму 32540,40 грн.; 

- проведено навчання з питань правил безпеки системи газопостачання – 

2100,00 грн.; 

- придбано ємності для питної води на суму 40300,00 грн. та ліхтарі аварійні 

на суму 18900,00 грн. для найпростіших укриттів.  

Також для поліпшення умов праці, пожежної і техногенної безпеки додатково 

були виділені кошти з місцевого бюджету – 167333,28 грн. та проведені наступні 

заходи:  

- укладені договори на технічне обслуговування пожежної сигналізації в 2020 

році для ЗОШ № 3, ДНЗ № 2, ДНЗ № 6 на суму – 36725,16 грн.; 

- укладено договір на спостереження за системами протипожежного захисту 

(виведення на пульт централізованого спостереження сигналу від спрацювання 

пожежної сигналізації) ЗОШ № 3, ДНЗ № 6, ДНЗ № 2 – 5973,12 грн.; 

- розроблено ПКД «Влаштування системи пожежної сигналізації, системи 

оповіщення про пожежу типу та системи керування евакуюванням (в частині 

системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), будівлі 

Лиманськогонавчально - виховного комплексу "Гімназія - загальноосвітня школа І 

ступеня" Лиманської міської ради Донецької області» - 39505,00 грн.; 

- розроблено ПКД «Влаштування системи пожежної сигналізації, системи 

оповіщення про пожежу типу та системи керування евакуюванням (в частині 

системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), будівлі 

дошкільного навчального закладу № 3 Лиманської міської ради Донецької області» 

- 18473,00 грн.;  

- придбано вказівники пожежних водоймищ (ПВ) та гідрантів (ПГ) для НВК 

№ 1, Дробишевської ЗОШ, Ярівської ЗОШ, Ямпільського НВК, Коровоярського 

НВК, ЗОШ № 2, ЗОШ № 4, ЗОШ № 5, ДНЗ № 3, ДНЗ Дробишеве, ДНЗ Ярова на 

суму 4500,00 грн.; 

- придбано журнали реєстрації інструктажів з пожежної безпеки та безпеки 

життєдіяльності на суму 2710,00 грн.; 

- придбано сповіщувачі пожежні димові ИПК-8 на суму 3000,00 грн. 

Також проведено навчання відповідальних осіб за теплове господарство з 

«Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду» та «Правил 

технічної експлуатації теплових установок і мереж» - 39072,00 грн. 

Загальна сума виділених коштів з місцевого бюджету на проведення заходів 

становить 1718620,37 грн. 

Заходи щодо поліпшення умов праці, навчання здобувачів освіти, посилення 

пожежної і техногенної безпеки в закладах освіти, що не потребують фінансування, 

знаходяться на постійному контролі керівників закладів та управління освіти, 

молоді та спорту.  

 

Управління 

Штатна чисельність управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської 

ради складає 1453,75 одиниць, у тому числі начальник управління та апарат 

управління - 10 одиниць (фактично зайнятих 10 од.); кількість ставок педагогічного 

персоналу, в тому числі вихователів, музичних керівників – 667,5 од.( фактично 



зайнятих 660,0 од.); педагогічних працівників - 161,75 од. (фактично зайнятих 

148,75 од.); спеціалістів – 117,0 од. (фактично зайнятих 110,5 од.); робітників – 

495,5од. (фактично зайнятих 494,5,00 од.). 

Для здійснення господарської діяльності по підпорядкованим закладам (ДНЗ 

13 закладів, ЗОШ – 10 закладів, НВК-11 закладів, ЦПР -1) управління у 2020 році 

уклало 807 угоди та 133 додаткових угод. Видатки склали: 

 

Найменування Затверджено на 

звітній рік  грн. 

Використано 

грн. 

Поточні видатки всього 201 966 892,41 186 889 421,06 

Оплата праці 131 828 132,00 124 051 098,62 

Нарахування на оплату праці 29 104 199,41 27 866 275,25 

Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 

7 748 362,00 7 606 097,49 

Медикаменти та перев’язувальні 

матеріали 

1 623 829,00 1 211 987,99 

Продукти харчування 3 734 420,00 3 556 860,85 

Оплата послуг (крім комунальних) 11 028 213,00 10 310 926,14 

Видатки на відрядження 87 460,00 35 713,87 

Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 

15 840 786,00 11 349 767,44 

Окремі заходи 241 978,00 235 512,00 

Інші виплати населенню 650 053,00 596 641,14 

Інші поточні видатки 79 460,00 68 540,27 

Капітальні видатки: 20 850 774,00 15 484 757,40 

Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 

2 934 217,00 2 915 289,86 

Капітальні ремонти 915 956,00 911 383,62 

Реконструкція 17 000 601,00 11 658 083,92 

 

Всього видатків 

 

222 817 666,41 

 

202 374 178,46 

 



Залишок невикористаних коштів на кінець звітного року по поточним та 

капітальним видаткам закладів освіти виник за рахунок економії коштів, яка 

з’явилася в результаті проведення закупок товарів, робіт та послуг через 

електронну систему закупок Prozorro, а також  за рахунок введення карантину, 

спричиненого гострою респіраторною хворобою COVID-19.  

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 

"Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог 

до виконання кошторисів бюджетних установ" було складено 18 кошторисів (по 

КПКВК) та 34 кошторисів по закладам освіти, 19  зведених кошторисів; 18 планів 

асигнувань загального фонду бюджету та 16 розрахунків до кошторису, 5 планів 

спеціального фонду бюджету ( по КПКВК), 34 планів асигнувань загального фонду 

бюджету, 34 розрахунків до кошторису, 34 планів спеціального фонду бюджету ( 

по закладам освіти); 86 штатних розписів закладів освіти, 77 тарифікаційних 

списків, внесено зміни до кошторисних призначень, штатних розписів та 

тарифікаційних асигнувань. Для внесення змін до кошторису  було підготовлено 67 

листів до фінансового управління, 76 листів міському голові та комісії з питань 

планування фінансів, бюджету та соціально - економічного розвитку складено 212  

довідок про внесення змін до кошторису та плану асигнувань загального фонду, 13 

реєстрів змін. 

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 

"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 

виконання місцевих бюджетів" (зі змінами) складено 103 паспортів бюджетних 

програм, які затверджено спільним наказом управління освіти, молоді та спорту,  

звіти про виконання паспортів у кількості 19, аналіз ефективності виконання 

бюджетних програм та результати цього аналізу у кількості 39, інформація про 

виконання результативних показників 20.  

 Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 

«Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів»  

складено 42 мережі розпорядників та одержувачів  та змін до неї. Складено  587 

заявок на фінансування та підготовлено 9770 платіжних доручень фондів бюджету.  

Протягом року до управління надійшло для опрацювання 3543 листи. 

Відпрацьовано за 2020 рік 486 контрольних завдань. 

Прийом громадян із особистих питань здійснювався за встановленим 

графіком. Особлива увага приділялася своєчасному та якісному реагуванню на 

звернення громадян.  

На адресу управління надійшло 96 звернень, із них 58 письмових, 38 усних 

(16 – особистий прийом, 22 – телефонна гаряча лінія).  

В своїх зверненнях громадяни порушували різноманітні питання, усього 

порушено 99 питань. 

Результати аналізу звернень свідчать, що найбільше у своїх зверненнях 

громадяни порушують питання матеріально-технічного забезпечення закладів 

освіти, відновлення роботи закладів дошкільної освіти, незадовільної роботи 

працівників закладів освіти. 

Протягом 2020 року в управління через органи вищого рівня – виконавчий 

комітет Лиманської міської ради, Донецька обласна військово-цивільна 

адміністрація, департамент освіти і науки Донецької обласної державної 

адміністрації, Апарат Верховної Ради України та Урядовий контактний центр 

надійшло 40 звернень громадян.  



Громадяни зверталися до органів влади вищого рівня, минаючи управління, 

що не давало змоги вирішити питання на місцевому рівні. Також були випадки, 

коли заявник одразу подавав заяву до управління та в той же день, не чекаючи 

розгляду питання, звертався до виконавчого комітету Лиманської міської ради. 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів (наказів) за 2020 рік склала 

1 780 одиниць. 

На виконання плану роботи управління на 2020 рік проведено 3 засідання 

колегії управління освіти, на яких розглянуто 15 питань, що стосуються організації 

освітнього процесу в закладах загальної середньої та дошкільної освіти, 

результативності роботи за всіма напрямками роботи управління. 

Упродовж року проведено 4 наради, 2 наради в онлайн-режимі в умовах 

карантину для керівників закладів загальної середньої освіти та навчально-

виховних комплексів,3 наради для завідувачів закладів дошкільної освіти, на яких 

проаналізовано 36 питань щодо провадження освітньої діяльності та 2 спільних 

наради з Управлінням Державної служби якості освітив Донецькій області. 

Регулярно, раз на тиждень, проводилися оперативні наради керівника 

управління з підлеглими. 

Веб-сайт Управління освіти, молоді та спорту, на якому розміщено 

нормативну базу, висвітлюються події галузі, анонсуються заходи, інформація 

постійно оновлюється, за 2020 рік на ньому розміщено 442 статті. 

У звітному періоді проводилася робота по підготовці на розгляд засідань 

міської ради, виконавчого комітету проєктів рішень, розпоряджень, направлених на 

найбільш ефективне існування галузі. Підготовлено 20 проєктів розпоряджень 

міського голови, 21 проєкт рішень міської ради, 8 проєктів рішень виконавчого 

комітету міської ради. 

 

Пріоритетні завдання Управління освіти, молоді та спорту у 2021 році: 
- Реалізація вимог Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

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

- Реалізація державної політики у сфері освіти, молоді та спорту, забезпечення 

якості освіти в закладах освіти, забезпечення доступності початкової та базової 

середньої освіти, позашкільної освіти. 

- Реалізація Концепції державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа». 

- Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді. 

- Впровадження Базового компонента дошкільної освіти, що забезпечить 

наступність між дошкіллям і школою. 

- Планування та забезпечення розвитку мережі закладів дошкільної, 

початкової й базової середньої освіти, профільної та позашкільної освіти з 

урахуванням прогнозованих демографічних змін та інших чинників. 

- Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості закладів освіти . 

- Продовження роботи щодо створення сучасного освітнього середовища. 

- Забезпечення утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладів 

освіти, молоді та спорту на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів 

освіти та ліцензійних умов.  

- Вироблення та відпрацювання карти освітніх округів на території 

Лиманської об’єднаної територіальної громади. 



- Виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу  

в закладах освіти. 

- Забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами 

для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних 

потреб, можливостей, здібностей та інтересів.  

- Удосконалення  роботи з обдарованою учнівською молоддю, виховання 

творчої та духовно багатої особистості. 

- Організація відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій. 

- Забезпечення вимог безпеки освітнього середовища закладів освіти згідно 

нового санітарного регламенту.  

- Створення умов для  функціонування, зміцнення матеріально-технічної бази 

дошкільних закладів освіти, урізноманітнення моделей організації дошкільної 

освіти. 

- Створення умов для систематичного професійного розвитку педагогічних 

працівників, поширення інноваційних (дистанційної, пролонгованої, інтегрованої, 

дуальної, змішаної тощо) моделей підвищення кваліфікації, що сприятиме розвитку 

професійної компетентності педагогів, формувати вміння вибудовувати власну 

освітньо-професійну траєкторію навчання та здійснювати супровід педагогів у 

питанні  навчання впродовж життя. 

- Сприяння опануванню педпрацівникамисучасних методик, форм, видів, 

засобів, технологій педагогічної діяльності. 

- Забезпечення системного науково-методичного супроводу професійного 

зростання педпрацівників на засадах андрагогіки, акмеології, компетентнісного, 

особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання 

здобувачів освіти і нових освітніх технологій, максимального урахування 

індивідуальних потреб, запитів, інтересів педагогів.  

- Вирішення питання комп’ютеризації шкільних бібліотек, як невід’ємної 

частини інформаційного середовища школи,  та підключення їх до мережі Інтернет  

для забезпечення доступу учнів до електронних баз даних, навчальних програм, 

електронних бібліотек, сучасних електронних освітніх ресурсів. 

- Забезпечення якості й доступності дошкільної освіти як пріоритету освітньої 

політики в державі та охоплення дітей обов’язковою дошкільною освітою. 

- Функціонування інклюзивно-ресурсного центру, збільшення класів 

інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти та інклюзивних груп 

у закладах дошкільної освіти, супровід інклюзивного навчання осіб з особливими 

освітніми потребами, консультативна та просвітницька робота з батьками, 

педагогами, адміністраціями ЗО. 

- Розширення та оновлення мережі гуртків за всіма напрямами позашкільної 

освіти.  

- Вироблення дієвої системи національно-патріотичного виховання дітей 

відповідно до вимог «Програми національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2021-2025 рр». 

- Реалізація Програми розвитку освіти Лиманщини на  2021-2025 роки. 

- Забезпечення здоров’язбережувальної складової шкільної освіти, розвитку 

фізичної культури та посилення рухової активності дітей, здорового харчування, 

удосконалення медичного обслуговування в школах. 

- Матеріально-технічне забезпечення ІРЦ. 

- Створення сайтів КУ «ІРЦ» та ЦПРПП Лиманської міської ради.  



- Проведення навчально-тренувальних зборів та участь спортсменів громади у 

змаганнях різних рівнів. 

- Активізація роботи Молодіжної ради Лиманської ОТГ. 

 

Шановні присутні!Проблем перед освітянською галуззю громади стоїть 

набагато більше, ніж мною окреслено. 

Сьогодні ми вказали на свої недоліки і проблеми, назвали успіхи та перемоги, 

напрацювали низку нових завдань. 

Та все це ми зможемо зробити лише разом, єдиною командою, 

удосконалюючи свою управлінську діяльність, педагогічну майстерність, 

починаючи від управління до керівника закладу, учителя, вихователя, тренера і 

молодіжного працівника. 

 

 

 

Начальник управління       Н.М. Діденко 

 

 

Керуючий справами       О.В. Погорелов 

 


