
Звіт управління освіти, 

молоді та спорту Лиманської міської ради за 2021 рік 

 

Сучасний етап розвитку освіти – системна трансформація галузі, головною 

метою якої є висока якість освіти на всіх рівнях: від непідробленого зацікавлення в 

навчанні початківців – до формування життєво необхідних компетентностей учнів 

закладів загальної середньої освіти й успішної їх самореалізації. 
Реформування освітньої галузі – це відповідь на суспільний запит, адже саме 

освіта забезпечує якість людського капіталу, який є основою економічного 

розвитку країни. Упродовж 2021 року Міністерством освіти і науки, Міністерством 

молоді та спорту було продовжено стратегічний курс на реформування усіх сфер 

освіти, впровадження здорового способу життя. Зокрема, запущена трансформація 

дошкільної освіти, продовжено реформу Нової української школи, запроваджено 

програму «Здорова Україна» та «Активні парки». 

Освітня галузь Лиманської громади – динамічна система, яка постійно 

розвивається, удосконалюється для забезпечення права кожного на якісну освіту: 

вихованці дошкілля отримують знання, що максимально відповідають їх потребам; 

перед учнями закладів загальної середньої освіти – цілий світ новітніх 

інформаційних форматів; нові освітні можливості й умови – для дітей з 

особливими потребами; престижність, самореалізація, конкурентоспроможність – 

для учнів випускних класів. 

Водночас, з огляду на пандемію COVID-19 та запровадження карантинних 

обмежень, перед системою освіти постали нові виклики, пов’язані з забезпеченням 

неперервності освітнього процесу, спроможності закладів освіти усіх рівнів 

забезпечити якість і сталість здобуття освіти в умовах карантинних обмежень, 

необхідністю розвитку дистанційної форми здобуття освіти. Усе це спонукає 

посилювати складові реформи освітньої галузі, пов’язані із забезпеченням закладів 

освіти швидкісним доступом до мережі Інтернет, а здобувачів освіти і педагогічних 

працівників – цифровими пристроями та електронними освітніми ресурсами. Адже 

ефективне функціонування закладів освіти громади – основа високої якості 
надання освітніх послуг. 

  Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради, заклади 

освіти, розташовані на території Лиманської МТГ, упродовж 2021 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 

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 «Програма розвитку освіти Лиманщини на 2021-2027 роки», «Розвитку фізичної 
культури і спорту», «Молодь Лиманщини», інших нормативних актів та програм, 

зокрема, в умовах карантину. 

 

Дошкільна освіта 

Розвиток дошкільної освіти залишається одним із пріоритетних напрямів 

державної політики у галузі освіти та  обов’язковою первинною складовою 

системи безперервної освіти.  
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Основними напрямками роботи закладів дошкільної освіти міста у 2021 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 157  педагогічних 

працівника, із яких:  

• За освітнім рівнем: з повною вищою освітою – 90; з базовою вищою освітою 

(бакалавр) – 7; з неповною вищою освітою (молодший спеціаліст) –52 ; 8 - з 

середня освітою. 

• За кваліфікаційною категорією: 11педагогів мають категорію «спеціаліст вищої 
категорії»; «спеціаліст І категорії» - 38;«спеціаліст ІІ категорії» - 24; «спеціаліст»-

84; 

• За стажем педагогічної роботи: педагогічних працівників, які працюють понад 20 

років - 57; від 10 до 20 років - 34; від 3 до 10 років - 35;  до 3-х років - 15. 

Педагогічних працівників пенсійного віку - 16, що складає 10,1 % від 

загальної кількості. 
У закладі дошкільної освіти №1 два вчителя – логопеда, у закладі дошкільної 

освіти №3 один вчитель-логопед мають педагогічне звання «старший учитель». 

«Відмінник освіти України»  - музичний керівник закладу дошкільної освіти №1. 

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 14 

закладів дошкільної освіти та 8 дошкільних відділень НВК, де в 64 групах 

здобували освіту 1042 дитини, у тому числі: 11 груп для дітей раннього віку від 1до 

3 років - 174 дитини, 53 групи для дітей дошкільного віку від 3до 6 (7) років - 868 

дітей.  
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 42: гуманітарний, художньо-

естетичний, фізкультурно-оздоровчий, еколого-валеологічний, розвитку  

математичних здібностей  в яких розвиваються 628 дітей (60,2%). 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 135 вихованців. З метою рівного доступу до 

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

інвалідністю, працюють інклюзивні групи в ЗДО№1, ЗДО №2, ЗДО№6, ЗДО№7, 
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Торський НВК (дошкільне відділення). 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 14 ЗДО та 8 дошкільних відділень  НВК.  

 У ЗДО і дошкільних відділеннях навчально-виховних комплексів було 

охоплено харчуванням 1042 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,  діти, які займаються  в 

спеціальних  групах  закладів   дошкільної  освіти,  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. Розмір плати 

зменшено  на 50 % для батьків, у сім'ях  яких троє і більше дітей.  

     Вартість харчування дітей дошкільного віку становила 24,00 грн., для 

дітей ясельного віку – 18,00 грн., для дітей спеціальних та інклюзивних групах -

24,00грн. 

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.  

Протягом року вихованці закладів дошкільної освіти   мали змогу пройти  

реабілітацію у санаторно - оздоровчому  центрі   соціальної   реабілітації   
«Смарагдове   місто»     у  м. Святогірськ.  З початку 2021  року там оздоровилося 

14 дітей дошкільного віку. 

За 2021рік видатки на надання дошкільної освіти склали 58 192 975,80грн., а 

саме: 

- Оплата праці з нарахуваннями на заробітну плату скала 41 192 781,96грн; 

- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв склала 4 575 981,07грн; 

      -   Впродовж року здійснено поточних ремонтів та інших послуг по закладам 

дошкільної освіти  на суму 927 573,40грн, а саме:   

- поточних ремонтів проведено на суму 378 358,90грн  у тому числі 
здійснено промивка системи опалення (у сумі 134 179,80грн) по  ДНЗ № 1, 2, 3, 

4,7,10; ремонт м’якої покрівлі ДНЗ № 2; ремонт системи пожежної сигналізації, 
ремонт водопостачання та каналізації ДНЗ №3; ремонт системи опалення ДНЗ 4, 

ДНЗ с. Олександрівка, заміна вікон ДНЗ 4,7 (у сумі 89 200грн); ремонт дитячого 

павільйону ДНЗ № 8 (у сумі 46 000,00грн); прочищення каналізаційної мережі ДНЗ 

с-ща Зарічне, технічне обслуговування та поточний ремонт системи пожежогасіння 

ДНЗ №3, тощо; 

- проведено щорічних медоглядів працівників на суму 84 862,02грн; 

- видалено дерев на суму 25 224,14грн ; 

- здійснено влаштування системи пожежної сигналізації ДНЗ №3 на суму 

129 999,00грн 

- розроблено ПКД на «Влаштування системи пожежної сигналізації та 

системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і 
покажчиків напрямку евакуювання) по закладам  дошкільної освіти Лиманської 
міської ради» на суму 39 016,00грн 
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- інші поточні видатки склали 270 113,34грн ( у т.ч. послуги доступу до 

мережі інтернет, дератизація та дезінсекція, заправка та ремонт картриджів і 
комп’ютерної техніки, повірки засобів обліку енергоносіїв, послуги охорони, 

технічне обслуговування системи пожежної сигналізації, технічне обслуговування 

газопроводу тощо).  

 За звітний період видатки на оновлення матеріально-технічної бази  склали 

951 356,81грн було придбано: холодильник та ігровий комплекс «Малюк»  для 

ДНЗ  №8; бензопилу для ДНЗ с. Дробишево; водонагрівальні баки (на суму 

20 530,00грн) для ДНЗ № 1(2шт), ДНЗ №2, ДНЗ №10 (2шт), ДНЗ с. Шандриголово; 

плита електрична та насос циркуляційний для ДНЗ с. Ярова, електроконвектори на 

суму 49 940,00грн; миючі засоби на суму 84 453,00грн; протипожежне обладнання 

на суму 187 684,00грн; дезінфікуючі засоби та захисні маски  суму 59 210,50грн; 

радіатори опалення на суму 49 980,00грн; вікна металопластикові для ДНЗ №1 на 

суму 37200,00грн; дидактичні матеріали та обладнання для ресурсних кімнат на 

суму 82 534,00грн; навчально-методичні посібники «Впевнений старт» на суму 

163 677,00грн; меблі, кухонне приладдя, матеріали для поточного ремонту, нові 
печатки по кожному закладу, папір тощо.  

- Видатки на навчання склали 33 224,00грн; 

- Податки та збори склали 29 120,56грн. 

- Видатки на відрядження склали 988,00грн 

Капітальні видатки склали у сумі 8 415 171,95грн, а саме :  

- «Капітальний ремонт внутрішніх електричних мереж будівлі дошкільного 

навчального закладу №3» у сумі 1 384 224,75грн, технагляд склав 19 439,00грн; 

- «Реконструкція головного корпусу з благоустроєм прибудинкової території 
Дошкільного навчального закладу № 3» у сумі 5 898 317,50грн, технагляд склав 

50 342,70грн, авторський нагляд склав 20 190,00грн; 

- Відкориговано ПКД по об’єкту «Реконструкція головного корпусу з 

благоустроєм прибудинкової території Дошкільного навчального закладу № 3» у 

сумі 47 685,00грн; 

- Розроблено ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №1» у сумі 
20 321,00грн 

- Розроблено ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт покрівлі, фасаду з 

благоустроєм прибудинкової території другого корпусу; капітальний ремонт 

внутрішніх приміщень та улаштування блискавкозахисту першого та другого 

корпусу дошкільного навчального закладу №3 Лиманської міської ради Донецької 
області» у сумі 974 652,00грн 

За 2021 рік видатки на харчування склали 2 066 778,00грн; За рік надійшло 

спонсорської допомоги: 

 

Найменування 

продуктів 
Всього надійшло,  кг 

картопля 926 

капуста 107 

морква 171 

цибуля 159 

буряк 149 

огурці сол.та свіжі 223 

помідори 56 
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сухофрукти 7,5 

щавель 7 

фрукти 445 

яблука 173,3 

борошно 2 

соняшникова олія 2,6 

повидло 26 

мед 1,3 

чай 0,7 

сіль 1,6 

хліб 15,15 

 

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. 

Із 01 вересня 2021 року  у зв’язку з погіршенням  демографічної ситуації  та 

значним  зменшенням   контингенту учнів було ліквідовано Лозівський НВК  та 

перейменовано Олександрівський НВК  у ЗДО с. Олександрівка. 8  учнів  1-4 класів 

Лозівського НВК та 13 учнів 1-4 класів  Олександрівського НВК  підвозяться 

шкільними автобусами  до Рубцівської ЗОШ, що збільшило наповнюваність  

Рубцівської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів, знизило вартість утримання 

одного учня в даному закладі, сприяло ефективному використанню коштів, 

виділених державою та міським бюджетом   на освіту та підвищенню якості освіти 

здобувачів освіти. 

 Існуюча мережа становить 19 навчальних закладів, де навчаються 4652 учні, 
з них 9 шкіл (3366 учнів), 1 ліцей (149 учнів ), 1 - НВК «гімназія –ЗОШ 1 ступеню» 

(383 учнів), 8 навчально-виховних комплексів «школа-сад» (754 учнів). 

Загальноосвітніх навчальних закладів, які розташовані в міській місцевості – 12 

(навчаються 3930 учнів), у сільській місцевості – 7 закладів (навчається722 учнів). 

Актуальним залишається питання подальшого функціонування закладів з малою 

наповнюваністю класів. З 01 вересня 2021 року до навчання залучено 344 дитини з 

числа вимушено переміщених осіб, для яких у закладах загальної середньої освіти  

створені всі необхідні умови. 
У порівнянні з показниками минулого навчального року контингент 

здобувачів освіти зменшився на 92 учня. Середня наповнюваність класів у закладах 

загальної середньої освіти міста незначно зросла і складає 18,9 проти 18,7 у 

минулому році. Актуальним залишається питання подальшого функціонування 

закладів з малою наповнюваністю класів.  
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   Утримання однієї дитини у закладі загальної середньої освіти  зросло з 27,6 

тис. грн. у 2020 році до 38,2 тис. грн. у 2021 році. Основна  причина збільшення 

вартості утримання однієї дитини - це зростання заробітної плати педагогічних 

працівників, тарифів на енергоносії, зменшення кількості учнів у сільській 

місцевості. 
   Освітній процес у закладах освіти здійснювали 462 педагогічних 

працівника, із яких:  

• За освітнім рівнем: з повною вищою освітою – 431 ; з базовою вищою 

освітою (бакалавр) – 16, з неповною вищою освітою (молодший 

спеціаліст) – 15; 

• За кваліфікаційною категорією: 117 педагога  із категорією «спеціаліст 

вищої категорії»; 169 - «спеціаліст І категорії»; 65 - «спеціаліст ІІ 
категорії»;  72 - «спеціаліст»; 

• За стажем педагогічної роботи: 259 педагогічних працівників, які 
працюють понад 20 років; 74  - від 10 до 20 років;  76- від 3 до 10 років; 53 

– до 3-х років. 

Педагогічних працівників пенсійного віку - 87, що складає 17 % ,що на 1,8%  

менше, ніж минулого року. 

Педагогічні звання  «учитель-методист» має 21 педагог,  «старший учитель» 

- 100. 

Державні нагороди та відзнаки мають 29 працівників, 18  педпрацівників 

нагороджені знаком «Відмінник освіти України». 

    Система загальної середньої  освіти на території Лиманської МТГ, як і 
система освіти України в цілому, орієнтована на  реалізацію сучасної стратегії 
багатомовності,  яка передбачає забезпечення  необхідних  умов для опанування 

кількох мов. Обов'язковим є оволодіння державною мовою,  надано можливості 
вивчати кілька іноземних мов. Мережа закладів міста,  які мають статус  

україномовних становить  100%  від  загальної кількості.  Слід зауважити, що серед 

іноземних мов перевага надається  англійській мові, яку вивчає 100% учнів,  з них  

70 учнів вивчають німецьку, як другу іноземну мову;  25 учнів – як другу іноземну 

мову вивчають французьку. 
   Профільне навчання забезпечується у 16 закладах загальної середньої  

освіти Лиманської МТГ, яке організовано для 583 здобувачів освіти 10-11 класів. 

Найпопулярнішим профілем є  українська мова, яку обрали 319 учнів,  математику 

обрали 55 учнів, 70 учня обрали інформаційно-технологічний,  іноземну мову -44 

учня, історію України - 34 учня.  

Фінансування початкових класів Нової української школи у 2021 році 
здійснювалося  за рахунок надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти «Нова українська школа» на загальну суму 1 301 100,00грн. 

Співфінансування з місцевого бюджету становить 30 відсотків. Загальна сума 

фінансування початкової школи у 2021 році становило 1 858 715,00 грн. 

Касові видатки склали 1 837 406,40грн :  

- на сучасні меблі у сумі 625 938,80грн. (столи та стільці учнівські 430 штук, 

дошки аудиторні 22 штуки, дошки коркові 21 штука, шафи для дидактики 11 

штук, кошики ажурні 242 штуки);  
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- на комп’ютерне та цифрове обладнання у сумі 879 487,60грн. (ноутбуки 18 

штук, телевізори 17 штук, проєктори 7 штук, ламінатори 17 штук, БФП 18 

штук);  

Засоби навчання та обладнання отримано на суму  331 980,00грн. Це 

дидактичний матеріал,   71  найменування за галузями: мовно - літературна -  7 

найменувань, англійська мова -7 найменувань, математична галузь -14  

найменувань, природнича галузь -  15 найменувань, технологічна галузь - 6 

найменувань, здоров’язбережувальна  -13 найменувань, мистецька -9 найменувань. 

Також у 2021 році реалізовано проєкт для Лиманської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №4 Лиманської міської ради Донецької області  «Вивчаємо 

природу і науку у інноваційному форматі» загальною вартістю 846 915 грн., на 

який  спрямовані кошти субвенції «Спроможна школа для кращих результатів».    

Відповідно до умов щодо забезпечення реалізації проєкту на умовах 

співфінансування з бюджету міста виділено 30 відсотків у сумі 254,0745 грн. В 

рамках проєкту у жовтні вже отримано засоби навчання та обладнання для 

навчальних кабінетів біології, географії та математики та 10 сучасних 

інтерактивних комплексів для впровадження STEM-освіти. 

  - Придбано комплекти навчального обладнання та засобів навчання для 

оснащення кабінетів хімії на суму 1 000 860,00 грн. 

- На придбання 97 ноутбуків для 11 закладів освіти за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на умовах співфінансування 

Лиманська міська територіальна громада виділила  583164,000 тис. грн. 

За 2021рік видатки на надання загальної середньої освіти склали 

170 740 642,71грн. а саме: 

- Оплата праці з нарахуваннями на заробітну плату скала 131 049 067,84грн; 

- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв склала 15 559 231,06грн; 

- Видатки на відрядження склали 6 804,07грн; 

- Видатки на навчання склали 57 076,00грн; 

- Податки та збори склали 110 929,60грн; 

 

Організація навчання за різними формами 

     З метою забезпечення права громадян на здобуття повної загальної 
середньої освіти з урахуванням індивідуальних здібностей та стану здоров'я кожної 
дитини в закладах загальної середньої освіти організовано здобуття загальної 
середньої освіти за формою педагогічний патронаж. З 1 вересня 2021 року до 

навчання  за цією формою приступила 61 дитина, на 7 учнів більше у порівнянні з 

минулим роком.   

   На базі 6 закладів загальної середньої освіти Лиманської МТГ організовано 

здобуття загальної середньої освіти за екстернатною формою навчання для 28 

учнів 2-11 класів з міст непідконтрольної території України .   

   За заявами батьків для 8 учнів організовано сімейну форму навчання. 

 

 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.  
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У січні 2021 року був здійснений моніторинг стану підготовки ЗЗСО до ЗНО 

2021, а саме ЗОШ № 2, ЗОШ № 3, Зарічненської ЗОШ, Тернівського НВК, у яких 

була наявна тенденція на низькі результати ЗНО упродовж останніх років. Були 

надані конкретні пропозиції та практична допомога щодо якісної підготовки до 

ЗНО 2021. 

  10 квітня 2021 року на пункті тестування в ЗОШ № 4 відбулося пробне ЗНО, 

в якому взяли участь 183 здобувача освіти (65% від загальної кількості випускників 

2021 року).   

    З 21.05 по 15.06.2021 року відбувалося основне ЗНО 2021 з 8 предметів у м. 

Слов’янськ (англійська мова, математика, українська мова, українська мова та 

література; історія України, біологія, географія) та м. Краматорськ (фізика, хімія).  

Управління освіти, молоді та спорту здійснювало організоване підвезення учнів до 

пунктів тестування. 

      Із 281 здобувача з 16 закладів повної загальної середньої освіти  Лиманщини 

2021 року 1 учениця була звільнена від проходження ЗНО за станом здоров’я та 19 

учнів відмовилися брати участь у ЗНО. 

       За результатами участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року 

випускниця Лиманської ЗОШ № 4 Колпакчі Корнелія у числі трьох випускників 

Донецької області отримала максимальні 200 балів з двох предметів (української та 

англійської мов), за що була відзначена премією управління у розмірі 3000 гривен. 

       Лиманський ліцей увійшов до двадцятки кращих закладів Донецької області,  
який на 100% подолав поріг «склав - не склав» з усіх предметів ЗНО та отримав 

найвищий серед закладів освіти Лиману середній бал. 

        7 закладів освіти виявили результати вище середнього по області за обома 

показниками (подолали поріг та  середній бал) – це Дробишевська ЗОШ,  НВК – 

гімназія, ЗОШ № 2, Шандриголівська ЗОШ, Ямпільський НВК, ЗОШ № 5, 

Рубцівська ЗОШ. 

       Найбільш підготовленими до ЗНО - 2021 виявилися учні  з фізики, хімії, 
біології: 100% учасників  подолали поріг «склав - не склав». 

      У порівнянні з попереднім 2020 роком зросла якість знань здобувачів  з  

географії на +16%, біології на +13%, англійської мови на +9%, фізики та хімії на 

+3%. Підтвердили якість знань попередніх років з української мови та історії 
України. 

     Нажаль, два заклади освіти (Тернівський НВК та Торський НВК) не показали  

якість знань вище обласного показника з жодного предмету.   

 

Документи про освіту 

та продовження навчання учнів 9-х класів 

 У 2021 році 447 випускників 9-х класів отримали свідоцтва про здобуття 

базової середньої освіти (у т.ч. 9 за екстернатною формою) та 281 випускник 11-х 

класів отримали свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти. 

   Випускники закладів загальної середньої освіти, які за підсумками річного 

оцінювання та ЗНО показали високі результати, були відмічені нагородами: 22 учні 
9-х класів отримали свідоцтва із відзнакою, 15 учнів 11-х класів нагороджено 

золотими медалями, 7 учнів відзначені срібними медалями за успіхи у навчанні. 
   На виконання Закону України «Про освіту», річного плану роботи 

управління та з метою контролю за здобуттям учнями повної загальної середньої 
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освіти був проведений збір та аналіз інформації про продовження навчання 

випускників 9-х класів 2021 року.  

     Так у 2020/2021 навчальному році заклади загальної середньої освіти міста 

закінчили 438 випускників 9-х класів, із яких 306 (70%) учнів продовжили 

навчання в 10 класах ЗЗСО Лиманської ТГ. Одна дитина за станом здоров’я не 

навчається, 3 дитини виїхали за межі України.  

      

  Обдаровані учні 

     Обласний та всеукраїнський етапи учнівських предметних олімпіад у 2021 

році були відмінені.  
   Проте упродовж 2021 року учні НВК – гімназії, Шандриголівської та 

Рубцівської ЗОШ вибороли перемоги міжнародного та всеукраїнського рівнів  на 

дистанційних олімпіадах та конкурсах з математично - природничих дисциплін та 

інформатики. 

   Три  випускниці Лиманського ліцею стали призерами обласного етапу 

конкурсу МАНУ (малої академії наук України) у номінаціях «психологія» та 

«педагогіка».  

    Мали виступи на міжнародних та всеукраїнських онлайн науково – 

практичних конференціях учні ліцею, Шандриголівської ЗОШ, Торського НВК, 

Ярівської ЗОШ, НВК – гімназії, ЗОШ № 5. 

    За результатами участі у мовно – літературних конкурсах найбільше 

досягнення  2021 року – 6 дипломів І ступеня та 12 дипломів призерів І 
Міжнародного онлайн конкурсу «Змагаймося за нове життя», присвяченого 150 

річчю від дня народження Лесі Українки (ЗОШ № 4, ЗОШ № 2, ЗОШ № 3,  НВК – 

гімназія, ЗОШ № 5, Шандриголівська ЗОШ, Дробишевська ЗОШ). Також отримані 
перемоги команди юних журналістів міського центру позашкільної роботи   у  

всеукраїнському фестивалі «Прес весна на Дніпрових схилах», всеукраїнського 

марафону  імені Петра Яцика 15  учнів із НВК – гімназії, Рубцівської ЗОШ, ЗОШ 

№ 3, Торського НВК, Ярівської ЗОШ; а також інших міжнародних та 

всеукраїнських мовно – літературних конкурсів ( вихованці ЦПР, учні ЗОШ № 3, 

ліцею, ЗОШ № 4, ЗОШ № 5, Шандриголівська ЗШ, Рубцівської ЗОШ, Торського 

НВК, Ярівської ЗОШ. Переможцями та призерами обласних літературних 

конкурсів стали учні ЗОШ № 2, НВК – гімназії,  ЗОШ № 4,  ЗОШ № 3, ліцею. 

     Найбільш результативними у пошуково – дослідницьких конкурсах та 

проєктах національно-патріотичного спрямування були учні Шандриголівської, 
Зарічненської, Рубцівської, Ярівської, Дробишевської ЗОШ, Торського НВК, ЗОШ 

№ 2 , ЗОШ № 3, ЗОШ № 4, ЗОШ № 5. 

    Отримали перемоги на міжнародному, всеукраїнському, обласному рівнях  у 

природничих  конкурсах учні Шандриголівської ЗОШ, ЗОШ № 2, ЗОШ № 3, ЗОШ 

№ 4, ЗОШ № 5, НВК № 1, Рубцівської, Дробишевської, Зарічненської ЗОШ, 

Тернівського, Торського, Новоселівського, Коровоярського, Рідкодубівського 

НВК. Учні Ярівської ЗОШ отримали перемоги у всеукраїнських та обласних 

конкурсах та конференціях учнівських лісництв. 

      У мистецьких конкурсах найбільшу кількість перемог на міжнародному, 

всеукраїнському, обласному рівнях отримали вихованці ЦПР, а також учні 
Зарічненської, Ярівської, Рубцівської, Дробишевської ЗОШ; НВК № 1, ЗОШ № 4, 

ЗОШ № 5; Ямпільського, Торського, Тернівського, НВК - гімназія, НВК селища 

Нове, Коровоярського НВК.  
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 За результатами участі у проєкті «Обдаровані діти»  до міського банку 

обдарованих у червні 2021 року внесено 480 учнів (10 % від загальної кількості 
учнів 2-11 класів), що отримали результати обласного, всеукраїнського та 

міжнародного рівнів ( у  2020 році - 483, у 2019 році – 486 учнів).  

 Найбільш активними учасниками проєкту «Обдаровані діти» стали учні НВК 

№ 1 (30% від загальної кількості учнів закладу занесені до міського банку 

обдарованих), ліцею (21%), Шандриголівської ЗОШ (20%), Тернівського НВК 

(18%), Рубцівської ЗОШ (15%), НВК – гімназії (14%). 

 Під час міського свята обдарованих дітей «Зустріч у мера»  у червні 2021 

року були нагороджені Подяками, стипендіями та преміями управління освіти, 

молоді та спорту 81 учень 2-11 класів (20% від загальної кількості обдарованих). З 

них 4 учні отримують упродовж 2021 року стипендію міського голови в розмірі 
1000 гривен щомісяця (у 2020 році – 3 учні); 30 учнів отримують стипендію 
управління освіти, молоді та спорту у розмірі 500 гривен щомісяця. 

 14 здобувачів повної загальної середньої освіти (випускники 11-х класів) 

отримали разову премію у розмірі 1000 гривен. Ще 10 учнів 2-х – 9-х класів 

отримали разову премію у розмірі 500 гривен. У 2020 році 30 учнів отримали 

разову премію у 500 гривен. 

 Також 24 учні були відзначені Подяками управління освіти, молоді та спорту 

за активну участь у реалізації проєкту «Обдаровані діти» за 2020 – 2021 навчальний 

рік 

   З метою підвищення активності учнів до участі  у конкурсах, фестивалях, 

виставках з 2021 року здійснюється фінансування  проєкту «Позашкілля» на суму 

70500 гривен. Майже 150 учнів отримали премії упродовж 2021 року за 

результатами конкурсів обласного та вище рівнів.  

  10 учнів Лиманщини були премійовані департаментом освіти і науки 

безкоштовною екскурсією до Києва, Канева (Чернеча гора) у червні 2021 року 

(НВК – гімназія, ліцей, ЗОШ № 3, ЗОШ № 4, ЗОШ № 5, Дробишевська ЗОШ, 

Зарічненська ЗОШ,  Ярівська ЗОШ, Шандриголівська ЗОШ, Торський НВК). 

  26 учнів 3-6 класів (НВК № 1, Шандриголівської ЗОШ, НВК – гімназії та ЗШ 

№ 2) отримали можливість побувати на безкоштовній одноденній екскурсії по 

заповідних місцях Донеччини у червні 2021 року (ландшафтний парк «Клебан – 

Бик»).  

   Вихованці обласного еколого - натуралістичного центру, переможці 
обласних конкурсів,  були нагороджені поїздкою до регіонального ландшафтного 

парку «Краматорський» (учні НВК гімназії,  ліцею,  ЗОШ № 2).  

 

Забезпечення підручниками 

Забезпечення учнів підручниками є однією з державних гарантій здобуття  

повної загальної  середньої освіти. Управління освіти, молоді та спорту тримає на 

постійному контролі стан забезпечення здобувачів освіти та педагогічних 

працівників підручниками та навчальними посібниками. 

За даними інвентаризації фондів навчальної літератури, яку  другий рік 

поспіль  здійснюють заклади  повної загальної середньої освіти у системі «ДІСО» 

«ІСУО» (Курс: Школа), на балансі  шкільних бібліотек знаходиться 136147 

примірників підручників  для 1-11 класів, в т.ч.: 1-4 класи – 41995 примірників; 5-9 

класи – 66392 примірники; 10-11 класи – 27760 примірників. 
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   У жовтні 2021 року питання забезпечення здобувачів освіти навчальною 

літературою було заслухано на колегії  управління освіти, молоді та  спорту, де 

було відзначено достатньо високий рівень забезпечення освітнього процесу 

друкованими підручниками.     

Моніторинг забезпечення здобувачів освіти підручниками за 2 останні роки 

свідчить про стабільно високий показник забезпечення основними друкованими 

підручниками, який складає 99,8%, в тому числі за класами:1-4 класи – 100%; 5-9 

класи – 99,9 %; 10-11класи –99,5%. Підтвердженням є інформація з розділу 

«Статистика за школами» модуля «Облік підручників» системи «ІСУО» (Курс: 

Школа).    

Забезпечення підручниками та навчальними посібниками закладів загальної 
середньої освіти відбувається за рахунок державного бюджету. 

Закладами загальної середньої освіти проведена робота щодо організації 
вибору та замовлення нових підручників для здобувачів освіти 4-х та 8 класів та 

педагогічних працівників  з використанням модуля прозорого вибору підручників. 

Результати вибору кожним закладом загальної середньої освіти схвалено на  

засіданнях педагогічних рад та оприлюднено на веб-сайтах закладів освіти.  

Згідно замовлення  для 4 класів надійшло 5875 підручників; для 8 класів - 

5776 нових підручників та підручників повторного видання. Таким чином 

збільшився загальний показник забезпеченості здобувачів освіти.  

Покращується ситуація із забезпеченням підручниками здобувачів освіти з 

інклюзивною формою навчання, запрацював механізм забезпечення осіб з 

особливими освітніми потребами: надійшло 52 нових підручники для 4 та 8 класів 

для осіб зі зниженим зором; 12 підручників для 3-4 класів для осіб з 

інтелектуальними порушеннями згідно замовлення.   

У заклади освіти додатково розподілено 485 навчально-методичних 

посібників для педагогічних працівників Нової української школи з методики 

навчання, організації освітньої діяльності осіб з особливими освітніми потребами, 

організації медіа-освіти, дистанційного та змішаного навчання, що сприятиме 

підвищенню якості освіти в початковій школі. 
   Питання покращення забезпечення здобувачів освіти та педагогічних 

працівників підручниками, в основному, вирішується шляхом перерозподілу 

резервних підручників між закладами освіти,  використання електронної бібліотеки 

безкоштовних  підручників, 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. 

   Доставка безкоштовних підручників склала 82 196,92грн. 

 

 Харчування учнів  

У 2021 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 1804 дитини (сніданки), діти - сироти та позбавлені батьківського 

піклування - 62, 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 – 165,  діти з особливими освітніми потребами, 

які навчалися в інклюзивних класах - 11 (загальна кількість -28, інші харчувалися 
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як учні 1-4 класів), діти  з  інвалідністю - 40, діти із  Центру соціально-

психологічної реабілітації дітей міста Лиман - 43,  діти, батьки яких  є учасниками 

бойових дій на території проведення АТО/ООС,  діти, батьки яких загинули під час 

участі в АТО/ООС  або призвані на військову службу під час мобілізації - 65,   діти 

з числа внутрішньо переміщених осіб та діти, які мають статус дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів – 351. Вартість 

харчування, затверджена рішенням міської ради на 2021 рік - 13 грн.  

Показник охоплення гарячим  харчуванням  учнів  1-11 класів  становив  

84% (3908 учнів).  

За 2021 рік видатки на  харчування дітей склали 2 984 204,32 грн.  За рік 

надійшло спонсорської допомоги: 

Найменування продуктів Всього надійшло,  кг 

картопля 41 

капуста 35 

морква 14 

цибуля 7,5 

буряк 77,5 

огурці сол. 62 

помідори 8 

борошно 439,7 

щавель 2 

фрукти 192,3 

яблука 18 

сухофрукти 7 

соняшникова   олія 4,6 

    

   За рахунок коштів місцевого бюджету здійснено видатки на 

-  коригування ПКД по об'єкту «Реконструкція харчоблоку загальноосвітньої 
школи I-III ступенів № 5 у сумі 134 925,67грн; 

- розробку ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт їдальні Лиманської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 у сумі 838 037,00 грн. 

 

Підвіз учнів та вчителів 

Було забезпечено підвезення до 10 закладів освіти 688 учнів та 72 

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.    

Відповідальність за безпеку перевезення, технічне обслуговування шкільних 

автобусів, медичний огляд водіїв покладено на КП «Лиманська СЕЗ».  

Видатки на підвіз учнів та педагогів до місць навчання та в зворотному 

напрямку, на ЗНО та спортивні змагання склали 3 992 658,74грн  

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

освіту», управлінням забезпечено пільговий проїзд 27 педагогічних працівників 

закладів загальної середньої освіти до місця роботи та у зворотному напрямку 

шляхом відшкодування (компенсації) виплат за проїзд маршрутними автобусами 

на суму 114692 грн. 
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     За рахунок коштів субвенції з державного бюджету у сумі 915 687,50грн та 

співфінансування з місцевого бюджету у сумі  915 687,50грн був придбаний 

шкільний автобус, який було  передано  на баланс КП «Лиманська СЕЗ».  

 

Соціальний захист 

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 2021  року там оздоровилося 59 учнів закладів загальної середньої 
освіти та 14 вихованців закладів дошкільної освіти. 

Протягом 2021 року надано матеріальну допомогу: 

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

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

89000  грн. - 89дітей; 

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

віку, отримали одноразову грошову допомогу в розмірі 1800 тис.грн. на загальну 

суму 30600 грн. 

В 2021 році проведені традиційні творчі конкурси   соціальної спрямованості 
з метою підтримки талановитих і обдарованих  учнів та дітей дошкільного віку, 

сприяння розвитку їх талантів та залучення до активної участі у мистецькому 

житті, естетичного розвитку дітей на кращих традиціях української національної 
культури та дитячо - юнацької музичної творчості:  

- міський  етап  обласного конкурсу – огляду дитячої художньої творчості 
дітей пільгових категорій дошкільного віку «Дерзай, малюк!»,  

(обласний етап - 6 призових міст: вихованці ЗДО №1, ЗДО №2, ЗДО №3 – 

чотири призових місця у різних номінаціях!);   

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

себе» дітей з інвалідністю (обласний етап - одне призове місце у учениці 
Новоселівського НВК); 

- міський етап обласного конкурсу-виставки робіт з декоративно-ужиткового 

та образотворчого мистецтва «Ми все можемо» дітей з інвалідністю  (обласний 

етап – 6 призових міст: три переможця навчаються у ЗОШ№4,  два переможця у  

Рубцівської ЗОШ,  один у Шандриголівської ЗОШ); 

- міський етап  обласного конкурсу-огляду дитячої художньої творчості 
«Дерзайте, ви талановиті!» дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування (обласний етап – 3 призових місця: учні ЗОШ№2, 4, Ярівської ЗОШ). 

Переможці та призери  міського етапу конкурсів нагороджені дипломами  

управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради,  діти дошкільного 

віку цінними подарунками, учні закладів освіти грошовими преміями.   

 

Забезпечення доступу до якісної освіти осіб  з особливими 

освітніми потребами 

На виконання завдань державної політики та з метою створення умов для 

забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на рівний доступ до 
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освіти та їх інтеграції в освітній простір в 2021 році продовжено роботу з 

організації інклюзивного навчання. Так, протягом року мережа класів з 

інклюзивним навчанням закладів загальної середньої освіти збільшилася на 30% (6 

класів). А мережа інклюзивних груп збільшилася за рахунок відкриття такої групи 

в дошкільному відділенні Торського НВК. 

Таким чином, на кінець 2021 року у ЗЗСО працює 19 класів з інклюзивним 

навчанням у 7 закладах загальної середньої освіти - це ЗОШ №2, ЗОШ №3, ЗОШ 

№4, ЗОШ №5, Дробишевській ЗОШ, Новоселівському і Ямпільському НВК та 5 

інклюзивних груп у 4 закладах дошкільної освіти -  це ЗДО №1, ЗДО №2, ЗДО №6, 

ЗДО №7 та у дошкільному відділенні Торського НВК. Введено 6  посад асистента 

вчителя і 1 посада асистента вихователя. 

Учням, які навчаються за інклюзивною формою навчання, надаються 

додаткові  корекційно-розвиткові послуги, визначені індивідуальною програмою 

розвитку особи з особливими освітніми потребами, які фінансуються за рахунок 

освітньої субвенції. 
За 2021 рік управлінням освіти, молоді та спорту отримано державну 

субвенцію для закладів загальної середньої освіти в сумі 225 561 грн., використано 

на заробітну платню – 215 761 грн., а на придбання обладнання та матеріалів для 

ресурсних кімнат та куточків усамітнення – 9 800 грн. На заклади дошкільної 
освіти  отримано – 61 064  грн. Витрачено на заробітну платню – 61 064 грн. 

Залишки коштів освітньої субвенції за 2021 рік у сумі 130 675 грн будуть 

розподілені у 2022 році сесією Лиманської міської ради на придбання обладнання 

для ресурсних кімнат та куточків усамітнення  відповідно до потреб закладів 

освіти. 

За кошти місцевого бюджету облаштовано ресурсні кімнати та куточки 

усамітнення на загальну суму – 319 306 грн. Це дало можливість забезпечити 

заклади освіти обладнанням і матеріалами, необхідними для проведення 

корекційних занять та сенсорного розвантаження учнів з особливими освітніми 

потребами.  

 

Матеріально-технічне забезпечення закладів загальної 

 середньої освіти  

Значна увага управлінням приділялася реалізації заходів, спрямованих на 

удосконалення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти.  

Зокрема,   впродовж 2021 року здійснено поточних ремонтів та інших послуг 

по закладам загальної середньої освіти  на суму 8 709 561,49грн, а саме:  

 - поточних ремонтів проведено на суму 2 497 556,48грн  у тому числі 
здійснено промивка системи опалення Ліцей, НВК Гімназія,ЗОШ 4;  

- ремонт м’якої покрівлі (на суму 266 419,88грн) по НВК №1, Дробишевська 

ЗОШ, Ямпільський НВК, Тернівський НВК;  

- ремонт системи опалення (на суму 148 856,05грн) по ЗОШ 4, 

Новоселівський НВК, Ярівська ЗОШ;  

- системи водопостачання Новоселівський НВК; проведено заміну вікон та 

дверей в ЗОШ №3, ЗОШ №4, Торському НВК, ЗОШ Зарічне (на суму 

343 240,00грн);  

- здійснено заміну труби димохідної в Торському НВК; поточний ремонт 

ганку ЗОШ Зарічне; проведено поточний ремонт санвузлів в ЗОШ №4 на суму 

(1 377 427,18грн.) 
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- проведено щорічних медоглядів працівників на суму 258 200,48грн; 

- видалено дерев на суму 66 105,40грн ; 

- здійснено нестандартного приєднання будівлі ЗОШ №5 до електромережі 
на суму 540 747 ,38грн; 

 - інші поточні видатки склали 807 591,38грн (у т.ч. послуги доступу до 

мережі інтернет, дератизація та дезінсекція, заправка та ремонт картриджів і 
комп’ютерної техніки, повірки засобів обліку енергоносіїв, тощо). 

За звітний період видатки на оновлення матеріально-технічної бази  склали 

3 548 703,28грн. Протягом 2021 року придбано для закладів  освіти:  

- насоси для опалювальної системи в котельні Ярівської ЗОШ, НВК Терни (на 

суму 39 446грн), 

-  електрична плита та м’ясорубки, морозильні ларі, будівельні матеріали для 

поточних ремонтів, труба димохідна, провід електричний  (180172,20грн), 

- механізми для трактору ЗОШ Зарічне (59 580,00грн); 
-  обладнання для ресурсних кімнат та суму 190 569,00грн; книги українських 

письменників, також: шкільні меблі на суму 63 963,00грн; водонагрівальні 
баки (НВК Нове, НВК Торське, Ліцей), 

-  фільтри для води, фарба та емаль, папір, журнали, дипломи та грамоти, 

бензин, спортивне знаряддя, посуд та кухонне приладдя, гастроємності, ваги, 

протигази, сантехніка, мережеве обладнання, господарчі товари, миючі 
засоби на суму 119 533,50грн; 

- маски для обличчя та засоби для дезінфекції на суму 71 950,50грн,  

За рахунок залишку коштів освітньої субвенції були виконані ремонти 

туалетних кімнат та придбане обладнання для харчоблоків, комплекти навчального 

обладнання та засобів навчання для оснащення кабінетів хімії, здійснено  

облаштування системи пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням 

тощо на загальну суму 3 185 345,01грн. 

За рахунок коштів Європейського інвестиційного банку тривають роботи по 

об’єктам: 

«Реконструкція з використанням заходів термомодернізації будівлі ЗОШ № 2 

у м. Лиман» (Коригування)    (Договір на суму 37 800 000,00грн); 
У 2021р : 

виконано робіт на суму 2 856 450,66грн; 

касові видатки склали  6 519 984,07грн  ( у т.ч. заборгованість за 2020р у сумі 
3 663 533,41грн., за виконані роботи у 2021р. у сумі 2 856 450,66грн); 

Виконано робіт на загальну суму 10 253 534,03грн 

2. «Капітальний ремонт з використанням заходів термомодернізації будівлі 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 4 у м. Лимані за адресою: Донецька 

область, м. Лиман, пров. Привокзальний 7а»  

(Договір на суму 34 625 451,00грн) 

У 2021р : 

виконано робіт на суму 11 890 805,62грн; 

касові видатки склали  11 890 805,62 грн; 

Інклюзивно-ресурсний центр 

       У серпні 2021 року відбулося офіційне відкриття Інклюзивно-ресурсного 

центру у новому приміщенні за адресою: м Лиман, вулиця  Поштова, 58.  

Комунальна установа розташована у одноповерховій відремонтованій будівлі 
загальною площею 352 кв.м. Інклюзивно-ресурсний центр є осередком, який 
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повністю облаштовано для надання допомоги особам з особливими освітніми 

потребами. У закладі створено максимально доступне середовище для 

маломобільних груп та осіб з інвалідністю, забезпечено комплектами сучасних 

методик для проведення комплексної оцінки розвитку дітей з особливими 

освітніми потребами. Установа має окремі кабінети: кабінет директора, психолога, 

вчителів - дефектологів, вчителя – логопеда, зал для занять ЛФК, вітальню для 

батьків, ресурсну кімнату, сенсорну кімнату, кабінет спільних засідань фахівців, 

санвузол для маломобільних груп та технічну кімнату. Усі кабінети оснащені 
необхідним обладнанням для роботи фахівців, закуплене комп’ютерне обладнання, 

оснащення для залу ЛФК, сенсорної кімнати, інтерактивний стіл та підлога  із 

програмним забезпеченням для проведення корекційної роботи.  

        Діяльність ІРЦ забезпечують 7 працівників: директор ІРЦ, 5 

фахівців(консультантів) та прибиральник службових приміщень. Фахівці 
(консультанти) надають послуги з психології, логопедії, дефектології 
(олігофренопедагогіки), реабілітології.  
      За освітнім рівнем: з повною вищою освітою – 6  фахівців/консультантів; 

• За кваліфікаційною категорією: усі  відповідають займаній посаді; 
• За стажем педагогічної роботи: педагогічних працівників, які працюють понад 20 

років-1; 2  - від 10 до 20 років; 1 - від 3 до 10 років;  2 – до 3-х років. 

• Педагогічних працівників пенсійного віку  немає. 

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

перебуває 459 дітей віком від 2-х до 18 років, з них - 146 поставлені на облік у 2021 

році. Це діти, які мають порушення мовлення, інтелектуальні порушеннями, із 

затримкою психічного розвитку, складними порушеннями розвитку, розладами 

аутистичного спектру, порушеннями зору та слуху, 3 здобувача освіти не мають 

особливих освітніх потреб. Серед цих дітей, 21 - з інвалідністю, 9 дітей - 

внутрішньо переміщені особи.  

       Надання психолого-педагогічних і корекційних послуг дітям з ООП, участь 

педагогічних працівників ІРЦ в командах психолого-педагогічного супроводу, 

надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів освіти, 

реєстрація заяв батьків на проведення комплексного оцінювання під час карантину 

фахівці ІРЦ здійснювали з дотриманням протиепідеміологічних вимог та  

рекомендацій МОНУ. 

       У поточному році 21 дитина дошкільного та шкільного віку отримувала 

корекційно-розвиткові послуги у ІРЦ. Заняття проводили вчитель – логопед, 

вчитель-дефектолог, практичні психологи, з жовтня 2021 р. організовані заняття із 

вчителем-реабілітологом. Взагалі проведено фахівцями 543 заняття. 

      Протягом 2021 року надано 728 консультацій : 505 – батькам, 223 – педагогам.  

      Відповідно до висновків ІРЦ про комплексну оцінку розвитку, діти були 

охоплені різними формами навчання: 

Форма навчання Кількість дітей 

1. Інклюзивне навчання:  2021 рік 

- у  ЗДО 10 

- у ЗЗСО 29 

2. Індивідуальна форма навчання 26 

3.Спеціальні школи (порушення інтелекту, опорно-

рухового апарату, зору) 

75 

4. Спеціальні групи ДНЗ (порушення мовлення) 87 
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      Згідно до заяв батьків, які мають дітей із складними порушеннями розвитку, 

фахівцями/ консультантами ІРЦ було організовано 2 виїзних засідання (смт. Ярова, 

с-ще Новоселівка),  проведено 2 комплексні оцінки розвитку дітей з тяжкими 

порушеннями розвитку, анкетування та співбесіди з батьками. 

      Для висвітлення інформації про діяльність ІРЦ, поширення інформації про 

роботу з дітьми з особливими освітніми потребами у мережі Фейсбук функціонує 

група КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Лиманської міської ради.  У групі  275 

підписників з числа батьків, педагогів та інших зацікавлених осіб. 

       З метою підвищення  грамотності педагогічних працівників, батьків фахівці 
ІРЦ підготували інформаційні буклети: «Діти онлайн: як уберегтися від 

кібербулінгу», «Про булінг» для дітей, «Інструкція користувача у системі 
автоматизації ІРЦ для закладів освіти», «Поради вчителю/вихователю у класі/групі 
якого навчається дитина з особливими освітніми потребами». 

      Протягом 2021 року фахівці(консультанти) ІРЦ виступали на нарадах 

директорів закладів освіти, заступників директорів щодо впровадження 

інклюзивної освіти у закладах дошкільної, загальної середньої освіти; нового 

Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти; 

нововведень у законодавчій базі щодо навчання дітей з ООП;  особливостей 

надання психолого-педагогічних послуг дітям з ООП. 

     У поточному році фахівці/консультанти ІРЦ були постійними учасниками 

консультпункту для вчителів, вихователів, асистентів вчителів, вихователів, 

заступників директорів з навчально-виховної роботи, які впроваджують 

інклюзивну освіту у закладах освіти  Лиманської ТГ.  

      У вересні 2021 року фахівцями (консультантами) ІРЦ проведено тематичні 
зустрічі для членів Команди супроводу закладів дошкільної та загальної середньої 
освіти щодо роботи у автоматизованій системі інклюзивно-ресурсного центру ( АС 

«ІРЦ»). Обговорювалися питання щодо особливостей  розробки та складання 

індивідуальної програми розвитку у АС «ІРЦ». 

       КУ «ІРЦ» Лиманської міської ради протягом року співпрацює з Центром 

соціально-психологічної реабілітації дітей м. Лиман та Лиманським міським 

центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 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: надання корекційно - розвитковим послуг дітям з ООП, 

як не відвідують заклади освіти тощо. 

      Педпрацівники ІРЦ постійно працюють над підвищенням своєї професійної 
компетентності. Протягом року отримували знання через різні форми освіти: курси 

ПК при Донецькому ІППО, онлайн-курси на EdEra, вебінари ТОВ «ВСЕОСВІТА, 1 

рік навчання на курсі «Реабілітація осіб з кохлеарними імплантами в Україні» від 

ТОВ «Універсал Медичне обладнання», учасники постійно-діючого семінару «Діти 

з ООП в інклюзивному просторі» Донецького центру підтримки інклюзивної 
освіти. 

      За рахунок коштів місцевого бюджету у 2021 році були закуплені меблі для 

обладнання кабінетів ІРЦ, комп’ютерне обладнання, оснащення для залу ЛФК, 

сенсорної кімнати, засоби корекції на  загальну суму  434200 тис. грн. 
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Психологічний супровід 

У закладах освіти Лиманської територіальної громади постійно здійснюється 

психолого - психологічний супровід учасників освітнього процесу, який 

забезпечують 3 фахівця навчально-методичного кабінету практичної психології і 
соціальної роботи психологічної служби та соціально-педагогічного патронажу,  10 

практичних психологів та 1 соціальний педагог.  З 01.09.2021 року введені посади 

практичного психолога у  двох закладах загальної середньої освіти (Дробишевська 

ЗОШ  та Ямпільський НВК). Є в наявності і вакантні місця в закладах дошкільної 
освіти (ЗДО№2 та ЗДО№3) та у  Центрі позашкільної роботи.  Питання розвитку, 

діяльності та ефективності роботи психологічної служби міста щорічно 

розглядається на засіданні колегії управління освіти, молоді та спорту.   

В умовах  змішаної форми навчання, запровадженої під час останніх двох 

років, фахівці психологічної служби спрямовували свою діяльність на забезпечення 

реалізації головної мети і завдань психологічної служби – збереження та зміцнення 

психічного здоров’я, підтримку належної адаптивності учасників освітнього 

процесу до нових освітніх умов та мінімізацію негативних емоційних наслідків 

інформаційного стресу й соціальної депривації.  Фахівці психологічної служби 

набували нового досвіду дистанційної реалізації основних завдань психологічної 
служби в умовах екстремальної ситуації в країні, а саме: активізована 

просвітницько-профілактична та консультативна діяльність, організовані 
віртуальні психологічні служби «Кабінет (сторінка) психолога/соціального 

педагога» де створювались постійні рубрики за основними напрямками роботи 

психологів та  викладалась просвітницька інформація для учасників освітнього 

процесу.  Здійснювалась систематична комунікація з батьками, педагогічним 

колективом та колегами  в соцмережах й інших групах. Проводилось онлайн 

консультування з використанням доступних онлайн платформ (Viber, Skype, Zoom, 

Meet). Застосовувались онлайн психологічні  тести для батьків та учнів  та 

методики розвивальної психодіагностики, які мають рефлексивне спрямування 

щодо попередження й подолання негативних стресових та постстресових станів.   

 Під час очного навчання психолого-педагогічний супровід спрямований на 

види діяльності, які потребують безпосереднього контакту зі здобувачами освіти, а 

саме діагностичну, профілактичну  та  корекційно - розвивальну роботу з метою   

профілактики негативних соціальних явищ в освітньому середовищі, а саме: 

попередження випадків булінгу, профілактики адиктивної поведінки, 

попередження негативного впливу Інтернет  на формування поведінкових моделей 

дітей, формування гендерної культури серед учнів та учнівської  молоді, 
загальнолюдських моральних цінностей, правової культури, професійної 
спрямованості, супровід навчання осіб з особливими освітніми потребами, 

постраждалих в зоні ООС, сімей вимушених переселенців. 

Методичне  супроводження діяльності практичних психологів/соціальних 

педагогів включало інструктивно-методичні наради, психологічні практикуми, 

тренінги,  онлайн наради,  майстер-класи, консультації , що спрямовані на 

підвищення професійної компетенції, на профілактику «емоційного карантинного» 

вигоряння, на розвиток вмінь на навичок роботи в Новій українській школі, на  

активізацію профілактичної роботи з подолання негативних явищ  в освітньому 

середовищі: профілактику булінгу та кібербулінгу, правопорушень та  проявів 

насилля. Проводилася інтервізія складних випадків, які виникали у роботі 
практичних психологів/соціальних педагогів щодо психологічної допомоги учням 
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у кризових ситуаціях, роботі з дітьми, які заходилися у складних життєвих 

обставинах, роботі психолога з батьками. 

Фахівці психологічної служби з метою презентації власного досвіду, 

підвищення професійної компетентності, брали участь у міжнародних, 

всеукраїнських  та обласних  конференціях та конгресах, фахових конкурсах: 

-  у роботі ювілейного V  регіонального  онлайн - фестивалю «Психофест 

інновацій» квітень 2021;  
- у роботі ІІ Відкритого Міжнародного науково-практичного онлайн - 

семінару  «Індивідуалізація навчання: теорія і практика», червень 2021; 
- у VІІ Конгресі освітян Донеччини «Освітня реформа Донеччини: 

рухаємось вперед!», тема: «Сучасні тренди психологічного супроводу в 

Новій українській школі», серпень 2021 р. 

Також п’ятий рік поспіль практичний психолог Лиманського ліцею 

Мартиненко З.М. є науковим керівником  переможців І та  ІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в секції 
«Психологія».  

      З метою забезпечення прав і свобод дітей,  повноцінного психологічного і 
соціального розвитку дітей та молоді,  фахівці  психологічної  служби   активно 

співпрацюють зі службою у справах дітей Лиманської міської ради,  Лиманським 

центром соціальних служб,  відділом поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в 

Донецькій області, Краснолиманським  районним судом, комунальною установою 

«Інклюзивно-ресурсний центр», міським центром зайнятості. 
Вчителі-логопеди 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.  

Протягом року організована робота логопедичного консультпункту на базі 
таких закладів освіти: ЗОШ №№2,3,4,5, НВК «гімназія - загальноосвітня школа І 
ступеня», Ямпільський НВК. 

Корекційна направленість роботи вчителя-логопеда являє собою систему 

корекційного впливу на мовну та навчально-пізнавальну діяльність дитини із 

мовленнєвими порушеннями. У залежності від структури мовленнєвого порушення 

та ступеню його прояву будується змістовний напрямок корекційної роботи. 

Основною формою організації логопедичної роботи є групові й індивідуальні 
заняття. У групи зараховуються учні  зі схожою структурою мовленнєвих  

порушень: це групи дітей із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення,  

дислексією та дисграфією. Групові та індивідуальні заняття проводяться з 

урахуванням режиму роботи школи. Періодичність та тривалість занять залежить 

від характеру порушення та ступеню його прояву. Слід зазначити, що вчитель-

логопед не тільки проводить корекційні заняття, але й забезпечує корекційно-

логопедичний супровід навчання і виховання кожного учня, який потребує 

допомоги, проводить консультативну роботу з батьками, педагогами. 

Протягом 2021 року було обстежено 1710 учнів 1-4 класів (приблизно 95% 

від загальної кількості дітей). Виявлено з мовленнєвими порушеннями 370  учнів, 

зараховано до логопедичних пунктів 129 учнів 1-4 класів (за бажанням батьків), 13 

учнів зі значними мовленнєвими порушеннями   продовжили отримувати 

корекційні послуги другий рік.  
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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.  

 

Національно-патріотичне виховання 

В Лиманській міській територіальній громаді систематично проводиться 

робота з національно-патріотичного виховання, яка здійснюється  через 

навчальний процес і позакласні заходи, заходи з молоддю та ГО, які опікуються 

питанням національно-патріотичного виховання.  

Впродовж року  в закладах освіти працювали гуртки військово-патріотичного 

виховання. 

    Протягом 2021 року було виконано 28 пунктів орієнтовного Плану з 

реалізації «Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді 
Лиманської ОТГ на 2021-2025 роки». Заходи програми поділені на 4 напрямки, які 
реалізуються згідно Плану, а саме: 

1.Формування української громадянської ідентичності 

Участь у обласному відкритому фестивалі української пісні «З Україною в 

серці» 

Участь у обласному фестивалі творчої молоді « Україна в нас одна» 

Диктант національної єдності 
Участь у VII обласній науково-практичній конференції «Досягнення та 

виклики національно-патріотичного виховання в регіоні» 

 Участь у Всеукраїнській акції «Донеччина зустрічає своїх захисників» 

Міський етап Всеукраїнського конкурсу «Книгоманія - 2021» 

Проведення футбольного турніру «Кубок пам’яті Володимира Бражника» 

Проведення відкритого волейбольного турніру на честь загиблих земляків 

віддавших своє життя за честь та суверенітет України «Герої не вмирають» 

Участь у проєкті живих історій «Опалені війною» 

Участь у обласному фестивалі «Учнівські республіки – майбутнє держави»   

Участь у обласному огляді музеїв при дошкільних, загальноосвітніх і 
позашкільних закладах освіти 

Участь у обласному конкурсі патріотичного календаря серед навчальних 

закладів Донецької області 
Участь у обласному конкурсі відеороликів-візитівок (презентацій) з 

національного виховання серед освітніх закладів Донецької області 
Участь у обласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької еколого-

патріотичної гри «Паросток»  

Акція «Запали свічку пам’яті» 

2.Співпраця з інститутами громадянського суспільства у сфері 

національно-патріотичного виховання 

Проведено Спільні заходи з бійцями АТО 

3.Військово-патріотичне виховання 

Міський етап Всеукраїнської військово-патріотичної дитячо-юнацької гри 

«Сокіл» («Джура») (онлайн) 

Обласний етап Всеукраїнської військово-патріотичної дитячо-юнацької гри 

«Сокіл» («Джура») 

Патріотичний вишкіл «Джура-десантник»  
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Військово-спортивний вишкіл «Народжені вільними» 

Міські змагання зі стрільби з пневматичної гвинтівки 

Міська Спартакіада серед допризовної молоді  
Участь у обласній Спартакіаді допризовної молоді 
Проведення змагань з настільного тенісу серед молоді, ветеранів АТО та 

військовими ООС 

4. Організаційно-методична та інформаційно-просвітницька робота у 

сфері національно-патріотичного виховання 

Висвітлення у засобах масової інформації історії подій часів Голодомору 

1932-1933 років і масового голоду 1921-1923, 1946-1947 років, депортації 
кримсько-татарського народу 

Участь у обласній історико-краєзнавчій акції учнівської молоді «Українська 

революція:100 років надії і боротьби» 

Показ сучасних українських фільмів в молодіжному центрі 
Велика увага приділяється дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі 

«Сокіл» («Джура), але в зв’язку з карантинними обмеженнями в 2021 році гра 

проводилась в онлайн режимі. За підсумками 2 ,обласного етапу гри ,7 роїв 

Лиманської ТГ взяли участь в урочистому нагородженні переможців 2 обласного 

етапу гри «Сокіл» (« Джура»). У старшій віковій ланці 1 місце посів рій «Крилаті 
леви» НВК гімназія  та став учасником та призером 3 Всеукраїнського етапу , 3 

місце – рій «Вільний птах» Лиманської ЗОШ № 2 , у середній віковій ланці, 3 місце 

посів рій « Крилаті леви» НВК гімназія. 

Для участі у Всеукраїнському етапі дитячо-юнацької військово - патріотичної 
гри «Сокіл» («Джура») було придбано берці, кепки, кросівки, костюми, рюкзаки, 

футболки, ремені воєнні, перчатки, сапоги Українські, тактичні рубашки, 

туристичні рукавички, тактичні окуляри, рукавички, наколінники, налокітники. 

Придбано твори українських письменників для закладів освіти та національні 
костюми. 

В 2021 році рій «Крилаті леви» НВК гімназія взяли участь у Всеукраїнському 

вишколі «Джура – десантник».  

В 2021 році рій «Нащадки козаків» ЗЗСО № 3 прийняв участь у 

Всеукраїнському вишколі «Нащадки вільних» імені князя Острозського та за 

підсумками посів 3 місце серед  17 команд учасників.  

На жаль умови сьогодення вносять свої корективи: у зв’язку з обмеженнями, 

що пов’язані з пандемією COVID-19, продовж року деякі заходи національно-

патріотичної направленості не були проведені 
 

 «Лиманський центр фізичного здоров’я населення  

«Спорт для всіх» за 2021 р. 

Комунальний заклад «Лиманський центр фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх» (далі Центр) є закладом фізичної культури і спорту, здійснює 

діяльність шляхом залучення різних груп населення, у тому числі соціально 

незахищених, до занять фізичною культурою.  

Центр забезпечує розвиток фізичної культури шляхом надання 

фізкультурно-спортивних послуг, а також проведення заходів, спрямованих на 

розвиток фізичної культури населення. 

            З метою забезпечення діяльності Центру, у 2021 році управлінням 

орендовано у відділу культури і туризму 4 нежитлових приміщення: 
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- Тренажерний зал «Богатир» - розташований за адресою: м. Лиман, вул. Деповська, 

2в, (будівля «Музичної школи») підвальне приміщення, кількість відвідувачів 

тренажерної зали – приблизно 20 осіб.  

- Тренажерний зал «Атлет» - розташований за адресою: м. Лиман вул. Театральна, б, 

3а, (будівля МБК «Зеленоклинський»), кількість відвідувачів тренажерної зали – 

приблизно 50 осіб. 

- Спортивний зал - розташований за адресою: смт. Дробишево, вул. Театральна, б. 1а, 

(будівля СБК Культури «Сучасник»), кількість відвідувачів тренажерної зали - 27 

осіб здебільшого це підлітки (на цей час у даному приміщені виконуються 

поточний ремонт за кошти місцевого бюджету). 

- Спортивний зал - розташований за адресою: с. Шандриголове, вул. Гутченко, б. 

167а, (будівля СБК Культури), кількість відвідувачів тренажерної зали – приблизно 

30 осіб . 

            У 2021 році з метою реалізації програми Президента «Здорова Україна» у м. 

Лиман, м-н південний (Ломоносівське озеро), м-н Заводський та с. Торське  

облаштовано 3 локації соціального проєкту «Активні парки – локації здорової 
України» в межах яких встановлено: 

- 3 Стенди з мапою біля центрального входу до Активного - парку; 
- 16 навігаційних матеріалів з QR-кодами біля кожної спортивної локації; 
- 3 Спортивних майданчиків «Воркаут» (турнік, бруси, шведська стінка); 
- Лава зі спинкою; 
- 2 Координаційні лінії; 
- Рівний майданчик 3х3 для фітнесу. 

Окрім того в рамках  реалізації програми Президента «Здорова Україна» 

встановлено 5 мультифункціональних майданчиків з гумовим покриттям (3 у м. 

Лиман, 1 – с. Дробишево, 1 – с. Зарічне).   

            Центр відповідно до покладених до нього завдань та календарного плану на 

рік виконує організацію та проведення на місцевому рівні фізкультурно-

оздоровчих заходів, таких як: 

1. Участь у обласному заході облаштування спортивних майданчиків «Спорт для 

всіх – спільна турбота» який тривав з 05 квітня 2021 р. по 07 травня 2021 р. У 

межах заходу проведено упорядкування спортивних споруд у кількості 41 одиниця 

(футбольні поля, спортивні майданчики зі штучним покриттям, майданчики з 

тренажерним обладнанням, нестандартні майданчики то що) які знаходяться на 

території Лиманської МТГ. Участь у заході брали 300 осіб. 

2. І етап обласних змагань «Мамо, тато, я – спортивна сім’я» який пройшов 24 

квітня 2021 р. на футбольному майданчику НВК Гімназія. У заході взяли участь 8 

команд з ЗОШ №2, 4, Рубцівська ЗОШ, Гімназія. Переможцем стала команда під 

назвою «Стріла» (представник закладу НВК Гімназія) яка 15 травня 2021 р. взяла 

участь у ІІ етапі обласних змагань «Мамо, тато, я – спортивна сім’я» у м. 

Краматорськ де стала переможцем і отримала право представляти Донецьку 

область у фіналі Всеукраїнських змагань «Мамо, тато, я – спортивна сім’я» . 

3. Участь у Всеукраїнському фізкультурно-оздоровчому заході серед учнів «Рух – 

це здорово» який пройшов 1 червня 2021 р. В межах заходу на території 
Лиманської МТГ проведено 67 тематичних заходів (спортивні змагання, майстер-

класи, конкурси, руханки, флешмоби, тощо), усього задіяно 2563 учні. 
4. I етап обласного фестивалю "Козацькi розваги" який пройшов 12 червня 2021 р. 

у м. Лиман, м-н південний, Ломоносівське озеро. Участь у змаганнях взяли 8 
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атлетів з Лиманської МТГ. Програма змагань складалося з 4 конкурсів.  

5. Міський спортивно-масовий захід «Олімпійське літо» 2021 який пройшов з 05 

по 16 серпня 2021 р. у межах проведення Наметового табору для молоді туристична 

база «Лісова» с. Торське. Захід відбувався у трьох спортивних дисциплінах 

«Шахи», «Шашки», «Дартс». Всього за період проведення змагань у заході брали 

участь 50 осіб різного віку. 

6. Змагання з паркового волейболу з нагоди Дня Незалежності України серед 

чоловіків  29 серпня 2021 р. на базі Зарічненської ЗОШ відбувся спортивний захід 

у якому брали участь чотири команди з Миколаївської ТГ, Черкаська ТГ, ДЮСШ м. 

Лиман та команда смт. Зарічне. Переможцем стала команда Миколаївської ТГ, друге 

місце команда смт. Зарічне, третіми стали учні ДЮСШ м. Лиман.    

         Також Центром ведеться інформаційно-просвітницька діяльність, у межах 

якої в мережі Фейсбук функціонує група «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ – Лиманщини», де 

висвітлюються всі заходи спортивного напрямку.   

           

Молодіжна політика 

Успішність будь-яких суспільно-економічних перетворень залежить від умов 

соціалізації й розвитку молодого покоління. Молодь є тією соціальною групою, яка 

вирішальним чином визначає зміст і характер майбутнього, акумулює в собі 
перспективні тенденції суспільного розвитку. І, насамперед, важливо на сьогодні 
виховати молоде покоління таким чином, щоб кожен з них став  особистістю з 

певним набором рис, якостей та характеристик, людиною, яка вміє жити спільно з 

іншими, дотримуючись норм співжиття, що були побудовані та ґрунтувалися на 

історії, традиціях, надбаннях своїх попередників. 

Основними завданнями реалізації державної молодіжної політики на території 
Лиманської міської територіальної громади є: 

- сприяння духовному та фізичному розвитку молоді; 
- допомога молодим людям у реалізації й самореалізації їх творчих можливостей та 

ініціатив, створення умов для активного залучення молоді до соціально-

економічного та культурного життя міста;  

- підтримка дитячих, молодіжних та інших громадських організацій які 
співпрацюють з молоддю громади для повноцінного соціального становлення та 

розвитку молоді; 
- підтримка талановитої та обдарованої молоді тощо. 

2021 рік, третій раз поспіль, почався з проведення міні – гранту в сфері 
молодіжної політики. За підсумками заходу підтримано три проєкти від учнівської 
молоді громади, а саме:  

- Лиманська ЗОШ №3 - проведено наукову конференцію; 

- Лиманська ЗОШ №2 - закуплено обладнання для шкільного радіо; 

- Дробишевська ЗОШ - закуплено обладнання для організації та проведення 

заходів. 

На початку лютого відбулося підписання меморандуму про співпрацю між 

Молодіжною радою Лиманської ОТГ та Молодіжною радою Лиманської дорожньої 
профспілкової організації.     

Протягом 2021 року проведено такі молодіжно – розважальні заходи: 

- яскравий захід до Дня молоді «Energy of youth» (Енергія молоді); 
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- рок концерт за участю гуртів «Смолова галерея» м. Слов’янськ, «Седой Кот» 

м. Харків, «ТВ Денджерс» м. Харків, «OLD BOYS’ HARDWINE» м. Дніпро, 

«Маріонетки» м. Харків, « LAST WANDER» м. Кропивницький; 

- конкурс «Міні – міс Лиман 2021». 

З метою залучення молоді до неформальної освіти у вільний від навчання чи 

роботи час, змістовного дозвілля, розвитку волонтерської діяльності у 2021 році, 
вперше в громаді, було проведено молодіжний наметовий табір, під час якого 

учасники проживали в наметах, харчувалися стравами, які самостійно готували на 

вогнищі, виконували ранкові руханки, брали участь у спортивних змаганнях, 

конкурсах, переглядали фільми під відкритим небом, спостерігали за небесними 

тілами через телескоп, слухали живу музику, ходили у походи та сплавлялися 

річкою Сіверський Дінець.  

Молодіжні сплави річками Сіверський Дінець та Оскіл відбуваються постійно, 

протягом літа, один з яких був присвячений спортсменам, які брали участь у 

Олімпійських іграх.  

В цьому ж році на територій громади утворено молодіжний центр «Вайб» на 

базі якого, молодь займається грою на різних музичних інструментах, проводить час 

за настільними іграми, переглядом фільмів та зйомками відеороликів, які розміщує 

на власному ютуб каналі. За три місяці роботи молодіжним центром проведено такі 
заходи: 

- Міське Сафарі; 
- Настільна гра "Ріал лайф";  

- Хеллоувін (споглядання зоряного неба в телескоп);  

- Акція «Щедрий вівторок» (збір одягу для банку одягу Червоного Хреста);  

- Перегляд фільму та обговорення «Розірви коло»;  

- Музичні репетиції двічі на тиждень;  

- Перегляд художніх фільмів щоп’ятниці; 
- Настільні ігри щотижня;  

- Новорічний квартирник. 

Працівники молодіжного центру брали участь в обласних семінарах та 

тренінгах "Тато хаб у твоєму місті", «ПроКач_МЦ 2.0». 

Фінансування заходів відбувається за рахунок коштів передбачених на 

виконання міської цільової соціальної програми «Молодь Лиманщини» на 2021 – 

2025 роки.  

Розвиток фізичної культури та спорту 

Робота по розвитку фізичної культури та спорту на території Лиманської МТГ 

проводилася за 2021 рік проводилася управлінням освіти, молоді та спорту разом з 

дитячо-юнацькою спортивною школою м. Лиман, із 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. 

Відповідно до календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходів управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради на 2021 рік 

проведено 139 заходів (міські змагання, участь в обласних, всеукраїнських 

змаганнях, навчально-тренувальні збори з видів спорту).  

 Відбулися такі змагання: 

- Першість з футзалу серед юнаків  та дівчат Рубцівського, Новоселівського та 

Шандриголівського старостинських округів Лиманської ТГ; 
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- Чемпіонат Лиманської ОТГ зі швидких шахів; 

- Традиційний міжрегіональний турнір з волейболу «Кубок Лиманської 
громади» серед чоловічих та жіночих команд. 

- Змагання з міні-футболу, шашок, настільного тенісу серед учнів шкіл; 

- Спартакіада Лиманської ТГ серед допризовної молоді 2021 року; 

- Традиційна легкоатлетична естафета до Дня Перемоги над нацизмом у 

Другій Світовій війні; 
- Міські етапи змагань «Мама,тато,я – спортивна сім’я», «Козацькі розваги»; 

- Першість з важкої атлетики «Хто ти майбутній олімпієць?» 

- Заходи з нагоди святкування Олімпійського дня :велопробіг для всіх 

бажаючих, показові виступи спортсменів, спортивні локації; 
- Чемпіонат Лиманської ТГ  з пляжного волейболу серед чоловічих та жіночих 

команд; 

- Спартакіада серед жителів Лиманської ТГ з гирьового спорту, армспорту, 

міні-футболу, паркового волейболу; 

- Чемпіонати Лиманської ТГ з футзалу серед чоловіків, з волейболу серед 

жінок, з волейболу серед жінок; 

- Відкритий традиційний турнір  з гирьового спорту та армспорту пам’яті ЗТУ 

Рокочого О.О.; 

- Традиційний Кубок «Колоса» з футболу до Дня Незалежності України; 

-   Спортивні змагання до Дня міста Лиман та Дня фізичної культури та 

спорту; 

- Спартакіада серед місцевих осередків фізкультурно-спортивних товариств   

Лиманської МТГ («Динамо», «Колос», «Україна»), присвяченої Дню фізичної 
культури та спорту; 

- Відкритий волейбольний турнір на честь захисників та захисниць України, 

які віддали своє життя за честь та суверенітет України «Герої не вмирають»; 

- І та ІІ етапи обласних змагань «Веселі старти»  серед школярів (онлайн-

формат); 

- Традиційний міжрегіональний турнір з волейболу «Зимова вишня» пам’яті 
Кравець Олени; 

- Змагання з настільного тенісу, змагання з шашок (юнаки, дівчата) в рамках 

Спартакіади серед  загальноосвітніх навчальних закладів Лиманської міської ради 

у 2021-2022 навчальному році; 
- відкритий чемпіонат Лиманської ТГ з класичного пауерліфтингу пам’яті ЗТУ 

Рокочого О.О..  

28 вересня 2021 року відбулося відкриття єдиного в Україні велосипедного 

комплексу із сучасною трасою BMX, що відбувались в Лимані у рамках 

президентської програми «Велике будівництво».  

Згідно з найсучаснішими вимогами облаштовано трек BMX, який включає 

стартову рампу заввишки 5 метрів з пневматичними стартовими воротами, що 

поставлено з Франції, чотири прямих з трамплінами висотою від 40 до 190 см та 

три віражі – усі вони мають спеціальне поверхневе шарування, розмітку, 

огородження. Зведено трибуни на 400 місць, по периметру встановлено зовнішнє 

освітлення з використанням сонячних батарей, навколо велотраси зроблено 

асфальтну велодоріжку, на фініші – суддівський пункт. Поруч споруджено 

триповерховий гуртожиток, що має тренажерний зал із силовим та інтерактивним 

обладнанням, медичний і масажний кабінети, конференц-залу, їдальню та кімнати 
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для проживання, з елементами доступності для осіб з інвалідністю. Також у рамках 

проєкту збудовано котельню задля опалення гуртожитку, а також господарську 

споруду з гаражем та приміщенням для ремонту і зберігання велосипедів. 

Лиманської міської радою було вручено керівництву школи закуплені 15 

велосипедів для розвитку нової дисципліни велоспорту BMX (витрачено 199,5 

тис.грн. бюджету громади). 

На проведення спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів та участь 

в змаганнях з видів спорту витрачено в 2021 році 1481,625 тис. грн.. 

20 кращим спортсменам призначена та виплачувалася з липня по грудень 2021 

року стипендія за значні досягнення в спорті. Розмір щомісячної стипендії 
кожному спортсмену – 900,0 грн. Фінансування на виплату стипендій в 2021 році 
склало  108,0 тис.грн.. 

Фінансування на утримання Дитячо-юнацької спортивної школи м. Лиман 

склало в 2021 році 3018,164 тис. грн.. Здійснювалося придбання спортивного 

обладнання та інвентарю в Дитячо-юнацькій спортивній школі м. Лиман: 2021  рік 

на суму 109,508 тис. грн.. 

До фізкультурно-оздоровчої роботи в закладах освіти  (заклади дошкільної 
освіти, заклади загальної середньої освіти, загальноосвітня школа-інтернат, 

професійно-технічне училище, медичний коледж) залучено 3007 осіб, спортивні 
секції відвідують 1060 осіб. Заняття з фізичної культури в 19 закладах загальної 
середньої освіти відвідують 4602 дитини.  

До фізкультурно-оздоровчої роботи залучено за всіма віковими категоріями 

населення  близько 6,5 тис. осіб. Спортивною діяльністю (громадські організації 
фізкультурно-спортивного напрямку, дитячо-юнацькі спортивні школи, 

фізкультурно-спортивні товариства «Колос», «Україна», «Динамо»)  займаються 

1850 осіб. 

На території громади працюють 10 громадських організацій фізкультурно-

спортивного напрямку. 

Протягом 2021 року спортсмени Лиманщини взяли участь в змаганнях 

найвищого рівня: 

ХХХІІ Літніх Олімпійських Іграх (м. Токіо, Японія, 2021) – Кононенко 

Валерія та Будяк Анатолій (велосипедний спорт). 

Наші спортсмени досягають високих спортивних результатів на змаганнях 

обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів: 

- Рибін Олександр - срібний та бронзовий призер чемпіонату світу з гирьового 

спорту серед дорослих, юніорів та юніорок  2021 року,  срібний призер Кубка 

Європи з гирьового спорту 2021 року, в 2021 році присвоєно звання Майстра 

спорту України міжнародного класу.  

- на Кубку Європи з радіоспорту і чемпіонаті Європи зі спортивної 
радіопеленгації (24 серпня- 2 вересня 2021 року,Болгарія) спортсмени спортивного 

клубу «Fox» м. Лиман Анастасія Сорока, Ірина Полубенцева, Сергій Рева, Олексій 

Іванько, Данило Дворніков, Надія Сорока у дисциплінах класичні дистанції, 
радіоорієнтування і спринт вибороли 17 медалей Кубку Європи і 19 нагород 

чемпіонату Європи. 

- на чемпіонаті Європи зі спортивного радіоорієнтування ( Словаччина) наші 
спортсмени вибороли 13 нагород – 7 золотих, 5 срібних і 1 бронзова медалі. 
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- на Кубку світу з козацького двобою (м. Одеса) лиманські спортсмени 

вибороли 24 медалі – 11 золотих, 8 срібних і 5 бронзових, які дали можливість 

посісти Україні 1 загальнокомандне місце. 

- на чемпіонаті Європи з козацького двобою (Харків) лиманські спортсмени 

вибороли у скарбничку Донецької області 19 нагород різного рівня. 

- Лиманський спортсмен Резніков Михайло дебютував на чемпіонаті Європи з 

сумо серед юнаків та дівчат до 14 років та до 16 років (Польща) та виборов срібну 

нагороду. 

- Шилова Аліна – срібний призер чемпіонату України з дзюдо серед дорослих 

(м. Запоріжжя); 

- Сотник Вікторія – бронзовий призер чемпіонату України з дзюдо серед 

молодших кадетів до 17 років (м. Ужгород) 

- Архипенко Крістіна – бронзовий призер чемпіонату України серед юнаків та 

дівчат до 13 років  (м. Коломия); 

- Попов Володимир – срібний призер чемпіонату України серед юнаків та 

дівчат до 15 років (м. Славутич); 

- Полупан Дмитро – переможець чемпіонату України в індивідуальній 

груповій гонці (м. Турка), срібний призер цих змагань в індивідуальній гонці на 

час; 

- Тимченко Марина - виборола 2 бронзові нагороди чемпіонату України з 

велосипедного спорту в 2021 році; 
- команда «Багіра» - ДЮСШ м. Лиман, яка представляла Донецьку область на 

чемпіонаті України з футзалу серед жіночих команд Вищої ліги, у сезоні 2020-2021 

посіла 4 сходинку змагань з 15 команд-учасниць. 

- команда дівчат «Багіра» - ДЮСШ стала п’ятою на чемпіонаті України з 

футзалу (2004-2005 р.н.) серед дівочих команд Першої ліги. Команда «Багіра» -

ДЮСШ стала бронзовим призером Кубку України з футзалу серед жіночих команд. 

- на Всеукраїнських спортивних змаганнях «Краще спортивне село України» 

(м. Святогірськ) за звання кращого спортивного села України змагалась команда 

Зарічненського старостинського округу, яка здобула наступні місця в таких видах 

спорту:  

Гірьовий спорт – І місто  

Шашки – ІІІ місто 

Волейбол – ІІІ місто; 

Дартс – ІІІ місто. 

У загальному заліку команда Зарічненського старостинського округу здобула 

VІ місце з 13 команд. 

- команда «СК «Лиман» посіла 7 місце (залікова зона) на чемпіонаті України з 

волейболу серед жіночих команд Першої ліги серед 14 команд-учасниць. 

- Ормова Аліна – у складі збірної Донецької області стала бронзовим 

призером чемпіонату України з волейболу «Дитяча ліга» серед дівчат 2006 

р.н.(фінал м. Тернопіль); 

- спортсмени з вільної боротьби – призери чемпіонатів Донецької області 2021 

року; 

- команда ветеранів 55+ ФК «Локомотив» стала срібним призером чемпіонату 

України з футзалу (14-18.04.21 , м. Житомир); 

- команда ветеранів 50+  ФК «Локомотив» - бронзовий призер Кубку України; 
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- Дуплякін Олександр – ветеран з дзюдо, став чемпіоном України з дзюдо в 

2021 році; 
- Лавриненко Наталія визнана кращою спортсменкою-ветераном Донецької 

області зі спортивного орієнтування за підсумками 2021 року, призер чемпіонатів 

України зі спортивного орієнтування 2021 року. 

 

 Позашкільна освіта 

Упродовж 2021 року мережа міського центру позашкільної роботи (ЦПР) 

складала 74 гуртки, з кількістю 1082 осіб, з них гуртків та здобувачів освіти за 

напрямами:  

художня самодіяльність  - 22 гуртків\325 вихованців  

декоративно – прикладна творчість та образотворчість - 19/283 вихованці 
 гуманітарні гуртки – 17/246 вихованці  
 еколого-натуралістичні гуртки  – 7/108 вихованці  
 туристсько-краєзнавчі гуртки – 6/79 вихованців 

 оздоровчі гуртки – 2/30 вихованців  

 військово-патріотичні гуртки -1/15 вихованців 

     У порівнянні з 2020 роком зменшилася кількість гуртків та вихованців 

еколого – натуралістичного напряму, що зумовлено звільненням керівника гуртків.  

    Гуртки працювали на базах 16 закладів освіти і установ міста: ЗОШ № 3, 

ЗОШ № 4, Шандриголівська, Зарічненська, Дробишевська, Рубцівська ЗОШ НВК 

селища Нове, ліцей, НВК «гімназія – ЗОШ І ступеня», Тернівський НВК, Торський 

НВК, Лозівський НВК, Лиманське професійно-технічне училище, СЗШІ №34, 

ЦСПРД, ДНЗ №7 та працювали гуртки на базах  ЦПР («Художня студія», «Арт-

студія»). 

Освітній процес позашкільної освіти  здійснювали 30 педагогічних 

працівників: 19 – основних, 11- сумісників. 

У 2021 році  організація масових заходів з дітьми  відбувалася  в умовах 

адаптивного карантину з дотриманням протиепідемічних вимог.  

    За  результатами участі в обласних конкурсах отримано  16 перемог та 26 

призових місць.  Вихованці  ЦПР  отримали на 13 призових місць більше у 

всеукраїнських та міжнародних конкурсах  у порівнянні з 2020 роком: 2020 рік  - 17 

дипломів, 2021 рік -30 дипломів. 

    Також взяли участь у всеукраїнських та обласних челенджах «Донеччина 

колядує»,  «Схиляємо голови перед героями», «Крим – це Україна», «І світлий 

смуток в серці збережем…», «Вишиванка – символ України, символ кожної 
родини!», «Слово, чому ти не твердая криця», а також у конференції «Україна 

очима молодих» та проєкті «Чемпіонські перегони». 

До міського банку обдарованих учнів за  підсумками 2020-2021 навчального 

року  занесені 108 вихованців ЦПР, менторами яких були керівники гуртків ЦПР.  

Значна  увага приділялася роботі зі 199 дітьми, які потребують  соціального 

захисту. 

      За підсумками 2020-2021 навчального року переможці та призери конкурсів 

були відзначені грамотами та наборами для творчості на суму 4350 грн.   

     За рахунок міських бюджетних коштів було оновлено матеріальну базу ЦПР. 

У приміщенні ІРЦ (вул. Поштова,58) розпочала роботу «Арт-студія», на базі якої з 

01.09.2021 почали працювати гуртки художньо-естетичного напряму: вокальний, 

танцювальний, декоративно-прикладної творчості, тощо. Навчальні кабінети 
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обладнані новими меблями (столи, шафи, стільці)  та приладдям (дзеркала, 

хореографічні станки, вішалки).  

  Вся інформація щодо організації освітнього процесу та діяльності закладу  

відображаються на сайті ЦПР. 

 

Дитячо-юнацька  спортивна школа 

В 2021 році Дитячо-юнацька  спортивна школа  м. Лиман розвивала  такі 
види спорту: 

- волейбол     - 3 учбових групи з кількістю учнів 44 особи; 

- гирьовий спорт    - 4 учбових групи з кількістю учнів 57 осіб; 

- дзюдо        -4 учбових групи з кількістю учнів 43 особи; 

- пауерліфтинг        - 7 учбових груп з кількістю учнів 73 особи; 

- скелелазіння     - 1 учбова група з кількістю учнів 11 осіб; 

- спортивний туризм  - 4 учбових групи з кількістю учнів 54 особи; 

- футбол   - 2 учбових групи з кількістю учнів 36 осіб; 

- футзал   -5  учбових групи з кількістю учнів 56 осіб. 

Загальна кількість вихованців ДЮСШ становить 374 учні.  Порівняно з 2020 

роком кількість учнів збільшилася  на 18%. Збільшення кількості учнів відбулося у 

зв’язку зі збільшенням навантаження у штатних тренерів з пауерліфтингу, дзюдо та 

гирьового спорту, відповідно і збільшення кількості груп та кількості учнів. 

Учбово-тренувальні заняття з вихованцями дитячо-юнацької спортивної 
школи м. Лиман проводяться на базах загальноосвітніх навчальних закладів м. 

Лиман та Лиманської ТГ, а саме: 

- з футболу - спортивний зал Зарічненської ЗОШ; 

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

спортивний зал Рідкодубівського НВК; 

-  дзюдо -  спортивний зал ЗОШ №5, спортивний зал Недільної школи с. 

Ставки; 

-  волейбол – спортивний зал Зарічненської ЗОШ; 

- спортивний туризм - ЗОШ № 4; 

- скелелазіння – спортивний зал Новоселівського НВК; 

- пауерліфтинг – спортивний зал ЗОШ №4; 

- гирьовий спорт – спортивний зал Торського НВК. 

В ДЮСШ м. Лиман працює  14 тренерів-викладачів, з них 6 штатних. 

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

2021 році було проведено  31 змагання серед вихованців дитячо-юнацької 
спортивної школи. 

Найсильніші спортсмени ДЮСШ взяли участь в обласних, всеукраїнських та 

міжнародних  змаганнях. Цього року вихованець відділення гирьовий спорт Рибін 

Олександр виборов одну срібну та дві бронзових медалі на  чемпіонаті Світу з 

гирьового спорту серед юніорів, став срібним призером чемпіонату Європи з 

гирьового спорту серед юніорів, неодноразовим чемпіоном України та Донецької 
області з гирьового спорту. Рибін Олександр є членом збірної команди України з 

гирьового спорту, цього року спортсмен виконав норматив та отримав звання 

Майстер спорту України міжнародного класу.  

Атоян Оганнес виборов 3 місце на чемпіонаті України з армспорту серед 

молоді, юнаків та юніорів.  
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Добре проявили себе вихованці відділення волейбол: юнаки U - 17 вибороли 

3 місце на чемпіонаті Донецької області з волейболу.  

Вихованці відділення дзюдо двічі приймали участь у чемпіонатах Донецької 
області: Макарова Марія  – 2 місце, Потапов Олег - 3 місце, Семенцова Анна – 3 

місце.  

Цього року вихованці відділення пауерліфтинг показали медальний 

результат на чемпіонаті Донецької області з пауерліфтингу: Кузьмінов Сергій – 1 

місце, Парфьонов Олег – 1 місце, Архипенко Кристина – 1 місце, Катаргіна Валерія 

– 1 місце, Березовська Анастасія – 1 місце, Березовська Кристина – 1 місце.  

Дівоча команда відділення футзал стала чемпіоном Донецької області серед 

жіночих команд,  виборола 5 місце на чемпіонаті України з футзалу та 4 місце на 

чемпіонаті України Вищої ліги, стала бронзовим призером Кубку України з 

футзалу.  

Дитячо-юнацька спортивна школа м. Лиман має власну спортивну базу – 

спеціалізований зал важкоатлетичних видів спорту та комплексний спортивний 

майданчик, які знаходяться на  балансі Лиманської міської ради і є комунальною 

власністю територіальної громади міста. 

 

Кадрові зміни  

У зв’язку із закінченням трудових договорів із Гергелем Леонідом 

Івановичем (Зарічненська ЗОШ), Шиловим Сергієм Григоровичем (Торський 

НВК), Литовкою Олександром Павловичем (Дробишевська ЗОШ) та звільненням 

Ткаченко Лілії Іванівни (Рубцівська ЗОШ), у 2021 році конкурсною комісією 

Управління освіти, молоді та спорту проведено 4 конкурсних відбори кандидатур 

на заміщення вакантних посад керівників комунальних закладів загальної 
середньої освіти. За результатами конкурсу керівниками призначено: Євтушенко 

Володимир Анатолійович (Зарічненська ЗОШ); Сало Валерій Геннадійович 

(Торський НВК), Макогон Руслан Миколайович (Рубцівська ЗОШ), Семенов 

Андрій Миколайович (Дробишевська ЗОШ).  

 В зв’язку зі звільненням Сала Валерія Геннадійовича (Торський НВК) та 

Тихого Володимира Миколайовича (ЗОШ № 2) у грудні 2021 року розпочато 

процедуру конкурсних відборів на заміщення вакантних посад керівників цих 

закладів. У січні 2022 року завершений конкурсний відбір на керівника Торського 

НВК, на посаду призначено Діденко Людмилу Василівну. Конкурсний відбір по 

ЗОШ № 2 триває. 

Методичний супровід освітнього процесу 

        Методична робота з керівними та педагогічними кадрами протягом 2020-2021 

навчального року проводилася відповідно до  планів роботи Донецького обласного 

ІППО,  управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради, Комунальної 
установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників” та планів  

міських методичних структур. 

Протягом 2020-2021 навчального  року пройшли навчання  експертів з 

інституційного аудиту керівних кадрів директори закладів освіти 5 педагогів.      

Підвищували фахову майстерність у обласних творчих лабораторіях 30 керівних  та 

педагогічних кадрів з тем: “Створення іміджу сучасного закладу”, “Професійний 

розвиток педагогів: фінський досвід”, “Цифровий дизайн”,  “НУШ: навички 

педагога наступного десятиліття», «Єврохаб – модель сучасної комунікації», 



31 

 

«Тренди сучасної технологічної освіти для вчителів трудового навчання. 

Інноваційний урок»,  “Менеджмент Нової української школи”.   

педагогічні працівники підвищували фаховий рівень у обласних творчих групах.  

 Учасниками обласних методичних заходів стали 32 педагоги.   

 Були учасниками  та слухачами всеукраїнських, міжрегіональних, обласних 

конференцій,  форумів та тренінгів 122 педагоги.  

 Представили друковані матеріали у друкованих збірниках 24 педпрацівники. 

 Брали участь у реалізації проєктів -12 педагогів. 

 Під час обласних семінарів – практикумів виступали з презентацією  досвіду 

роботи, провели майстер - класи 16 педагогів. 

Запрошувалися до участі у обласних журі 7 педагогів.  

 ЦПРПП організував та координує роботу 28 ММО педагогів ЗЗСО, ЗДО та 

бібліотекарів,  у рамках яких діє ще 40 методичних підструктур. Загалом проведено 

99 міських методичних заходів з використанням інноваційних форм роботи. 146 

педагогів представили свої напрацювання шляхом публікації у фахових виданнях та 

на Інтернет-ресурсах.  

 Центром професійного розвитку педагогічних працівників спільно з 

управлінням проведено 20 заходів для адміністрації закладів освіти.  

 Кращими результатами спільної роботи та пошуків Комунальної установи 

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Лиманської міської ради 

та міських методичних спільнот вчителів стали напрацювання з тем: «Інноваційні 
методики навчання учнів НУШ», «Сучасні форми візуалізації для сучасних учнів: 

лайфхаки для вчителя», «Інструменти для організації дистанційного навчання учнів 

НУШ засобами інформаційно-комунікаційних технологій», «Особливості 
оцінювання учнів НУШ», «Формування світогляду молодших школярів засобами 

діяльнісного підходу», «Роль гри в освітньому процесі» та інші. 
         Спільно з педагогічними працівниками закладів дошкільної освіти, за 

підтримки управління освіти молоді та спорту Лиманської міської ради, 

реалізовується проєкт із впровадження програми «Впевнений старт» у 98 % 

старших груп ЗДО та дошкільних відділень НВК: придбано навчально-методичні 
комплекти для  400 дітей, їхніх  батьків та вихователів, залучено 31 вихователя до 

проходження тренінгу із впровадження програми «Впевнений старт». 

 Педагоги Лиманської ТГ протягом 2021 року отримали перемоги на 

міжнародному та всеукраїнському рівнях. 

 Вперше маємо учасника сертифікація педагогічних працівників відповідно 

до професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої 
освіти», яка успішно пройшла всі етапи сертифікації  - Єнікеєву О.Ю., вчителя 

початкових класів ЗОШ №4.   

 Педагоги Лиманщини були переможцями та призерами  міжнародних 

конкурсів: “Моє покликання - педагог”,  “Планета знань”,  “Педагог-професіонал”,  

«Методична скринька педагога»,  «Чи знаємо ми Т.Шевченка?». “Виховати 

людину”,  “Логопедичний стандарт”. На  всеукраїнському рівні маємо здобутки у 

таких конкурсах: “Кращий гендерночутливий онлайн STEM - урок”, “Творчий 

учитель - обдарований учень”,  “Учитель року - 2021” ( за версією науково-

популярного природничого журналу “Колосок”), “Геліантус - учитель”, «Соняшник 

- учитель-2021». 28 перемог отримано на обласному рівні. 
 Результативною була участь у всеукраїнському конкурсі "Учитель року – 

2021», який був проведений за номінаціями «керівник закладу освіти», 
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«математика», «українська мова та література», «трудове навчання». 

Зареєструвалися до участі у всеукраїнському конкурсі «Учитель року» 12 педагогів 

із 10 закладів освіти. Переможцями міського етапу стали 9 працівників.    

Переможцем обласного етапу конкурсу стала учитель математики НВК-гімназія 

Тиха І.В. 

 

Атестація педагогічних працівників закладів освіти міста 

     Атестація педагогічних працівників проводилася відповідно до Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників. 

За підсумками 2021 року атестовано 131 (20%) керівних та педагогічних 

працівників, з них комісією  управління освіти, молоді та спорту – 61 керівних та 

педагогічних кадрів. 

Із них керівного складу – 21 особа. 

Педпрацівники, які не відповідають займаній посаді, яким знижено 

категорію чи знято педзвання -0 . 

Відповідає займаній посаді та  раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 
та званню -73%, 27 % - підвищили педзвання та категорії. 

 

Мотивація педагогів 

        Своєрідним підсумком роботи педагогічної спільноти Лиманської ТГ стало 

спільне проведення  управлінням освіти, молоді та спорту і ЦПРПП Серпневого 

форуму «Освіта Лиманщини-30: вектори якості та успіху».   

         Важливим напрямком роботи є мотивація педагогів. Протягом року було 

організовано вітання переможців конкуру «Учитель року» та «Почесний педагог»  

Лиманським міським головою Журавльовим О.В. Усіх переможців та призерів 

всеукраїнських, обласних, міських конкурсів, педагогів, які презентували досвід на 

різних рівнях було забезпечено матеріальними заохоченнями управління. 

 

Охорона праці, безпека життєдіяльності, пожежна безпека та 

цивільний захист 

З метою попередження дитячого травматизму педагогічними колективами 

ведеться постійна профілактично-роз’яснювальна робота з учнями та їх батьками. 

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 Вітчизни». 

Комісіями закладів освіти перевірено стан та умови навчання учнів в 

кабінетах з підвищеною небезпекою, дотримання санітарно-гігієнічного стану 

приміщень, умови праці та дотримання вимог безпеки працівниками. 

В закладах освіти запроваджено адміністративно-громадський контроль 

щодо питань охорони праці, безпеки життєдіяльності. 
На засіданнях колегії, нарадах директорів, їх заступників та в закладах освіти 

заслуховуються питання щодо стану роботи з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності та приймаються відповідні управлінські рішення. 

У 2021 році, за результатами проведеної атестації робочих місць, встановлені 
пільги за роботу із шкідливими і важкими умовами праці у вигляді доплат та 

додаткових відпусток працівникам.  

Для поліпшення стану умов праці та пожежної безпеки у 2021 році за кошти 

місцевого бюджету були проведені наступні заходи: 
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- технічне обслуговування системи пожежної сигналізації ЗОШ №3, ЗДО 

№6, ЗДО №2 – 42,8 тис. грн.; 

- на спостереження за системами протипожежного захисту (виведення на 

пульт централізованого спостереження сигналу від спрацювання пожежної 
сигналізації) ЗОШ № 3, ЗДО №6, ЗДО №2 – 10,2 тис. грн. 

- влаштування системи пожежної сигналізації та системи керування 

евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку 

евакуювання) будівлі ЗДО №3,  НВК Гімназія – 407,6 тис. грн.; 

- технічний нагляд за влаштуванням системи пожежної сигналізації та 

системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і 
покажчиків напрямку евакуювання) будівлі ЗДО №3 – 1,8 грн. грн.; 

- технічний нагляд за влаштуванням системи пожежної сигналізації та 

системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і 
покажчиків напрямку евакуювання) будівлі НВК Гімназія – 4,7 тис. грн.; 

- придбання протигазів ГП-7 для працівників закладів освіти – 391,6 тис. 

грн.; 

- вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах, заземлюючих 

магістралей і устаткуванні – 46,1 тис грн.;  

- на спостереження за системами протипожежного захисту (виведення на пульт 

централізованого спостереження сигналу від спрацювання пожежної сигналізації), 
технічне обслуговування системи пожежної сигналізації,  перезарядку та технічне 

обслуговування вогнегасників – 44,1 тис грн.; 
- пройшли навчання кочегари та оператори газових котелень, відповідальні особи з 

правил безпеки газопостачання, з електробезпеки, охорони праці,  правил 

пожежної безпеки закладів освіти (75,8 тис. грн.); 

Заходи щодо посилення пожежної і техногенної безпеки закладів освіти, що 

не потребують фінансування, знаходяться на постійному контролі керівників 

закладів та управління.  

Видатки на проведення протипожежних заходів (влаштування системи 

пожежної сигналізації, розробка ПКД на влаштування пожежної сигналізації по 

закладам освіти, обробка вогнезахисною сумішшю тощо склали 464 504,71грн. 

Проведена заправка вогнегасників по ЗЗСО на суму 23 029,00 грн.; 

встановлено протипожежне обладнання на суму 30 290,00 грн.  

Кожен квартал заклади освіти звітують про стан травматизму учасників 

навчально – виховного процесу перед управлінням освіти, молоді та спорту. За 

поточний рік у закладах освіти під час навчально-виховного процесу сталося 3 

(три) нещасних випадки із здобувачами освіти, за результатами розслідування яких 

складено акти.  

Випадків травматизму на виробництві із працівниками закладів освіти за 

поточний рік зареєстровано не було. 

Відомості щодо невиробничого травматизму із працівниками закладів освіти 

та побутовий травматизм із здобувачами освіти, які сталися протягом 2021 року, 

закладами освіти не надавалися. 

 

 

 

Управління 
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 Штатна чисельність управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської 
ради складає 1419,25 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 – 647,0 од.( фактично 

зайнятих 640,75 од.); педагогічних працівників – 169,25 од. (фактично зайнятих 

158,25 од.); спеціалістів – 118,0 од. (фактично зайнятих 11,75 од.); робітників – 

485,0 од. (фактично зайнятих 481,75 од.). 

Для здійснення господарської діяльності по підпорядкованим закладам (ЗДО 

14 закладів, ЗОШ – 9 закладів, НВК - 9 закладів, ліцей, центр професійної 
підготовки педагогічних працівників, центр позашкільної роботи, інклюзивно-

ресурсний центр, молодіжний центр «ВАЙБ», Комунальний заклад «Лиманський 

центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх») управлінням у 2021 році 
уклало 722 угоди та 127 додаткових угод. Видатки склали: 

 

 

Залишок невикористаних коштів на кінець звітного року по поточним та 

капітальним видаткам виникли 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 20 кошторисів (по 

КПКВК) та 34 кошторисів по закладам освіти, 21  зведених кошторисів; 20 планів 

Найменування Затверджено на 

звітній рік  грн. 

Використано 

грн. 

Поточні видатки всього 256 217 651,31 238 067 413,88 

Оплата праці 170 720 649,00 158 970 008,37 

Нарахування на оплату праці 38 031 053,00 35 430 194,90 

Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 

4 897 588,00 4 818 348,19 

Медикаменти та перев’язувальні 
матеріали 

136 276,00 131 406,00 

Продукти харчування 5 445 363,00 5 063 281,23 

Оплата послуг (крім комунальних) 12 443 503,31 11 666 138,85 

Видатки на відрядження 96 283,00 35 474,16 

Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 

22 880 272,00 20 485 022,34 

Окремі заходи 700 363,00 667 307,49 

Інші виплати населенню 724 583,00 661 142,19 

Інші поточні видатки 141 718,00 139 090,16 

Капітальні видатки: 32 982 432,00 32 331 901,44 

Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 

4 580 493,00 4 351 242,60 

Капітальні ремонти 15 303 346,00 15 271 431,20 

Реконструкція 13 098 593,00 12 709 227,64 

   

Всього видатків 289 200 083,31 270 399 315,32 
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асигнувань загального фонду бюджету та 21 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); 151 штатних розписів закладів освіти, 111 тарифікаційних 

списків, внесено зміни до кошторисних призначень, штатних розписів та 

тарифікаційних асигнувань. Для внесення змін до кошторису  було підготовлено 69 

листів до фінансового управління, 74 листів міському голові та комісії з питань 

планування фінансів, бюджету та соціально - економічного розвитку складено 279  

довідок про внесення змін до кошторису та плану асигнувань загального фонду, 11 

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 131 паспортів бюджетних 

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

звіти про виконання паспортів у кількості 27, аналіз ефективності виконання 

бюджетних програм та результати цього аналізу у кількості 55, інформація про 

виконання результативних показників 28, порівняльні таблиці змін паспортів - 104.  

 Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 

«Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів»  

складено 57 мереж розпорядників та одержувачів  та змін до неї. Складено  430 

заявок на фінансування та підготовлено 10841 платіжних доручень фондів 

бюджету.  

Згідно наказу управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради 

від 31.12.2020 року № 697 «Про затвердження графіку особистих та особистих 

виїзних прийомів громадян начальником управління та заступником начальника 

управління, графіку проведення «гарячих ліній» на 2021 рік» організована робота 

по зверненням громадян начальником управління та заступником начальника 

управління. 

Так, на адресу управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради 

протягом 12 місяців 2021 року надійшло 107 звернень (у 2020 році 95 звернень), з 

них 59 письмових, 47 усних (17 – особистий прийом, 30 – телефонна гаряча лінія).  

Організовано і проводиться особистий прийом громадян (17 громадян 

прийнято та вирішено їх питання з наданням роз’яснень).  

У своїх зверненнях громадяни порушували різноманітні питання, всього 

порушено 110 питань. 

Результати аналізу звернень свідчать, що найбільше у своїх зверненнях 

громадяни порушують питання влаштування дітей до закладів дошкільної освіти 

(особистий прийом, гаряча лінія) – 17, незадовільної роботи працівників закладів 

освіти – 15, матеріально-технічного забезпечення закладів освіти – 12, організація 

підвезення – 8,  щодо функціонування Лозівського та Олександрівського НВК – 6. 

Протягом 12 місяців 2021 року до управління освіти, молоді та спорту 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 42 звернення громадян.  

Громадяни зверталися до органів влади вищого рівня, минаючи управління 

освіти, молоді та спорту, що не давало змоги вирішити питання на місцевому рівні. 
Також були випадки, коли заявник одноразово подавав заяву до управління освіти, 
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молоді та спорту та в той же день, не чекаючи розгляду питання, звертався до 

виконавчого комітету Лиманської міської ради. 

Протягом 12 місяців 2021 року до управління надійшло 11 колективних 

звернень (у 2020 році - 5). 

На сайті управління оприлюднена інформація про час проведення «Гарячої 
лінії», особистих та особистих виїзних прийомів громадян з начальником 

управління та заступником начальника управління. 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів (наказів) за 2021 рік склала 

1 793 одиниці. 
    На виконання плану роботи управління  проведено 4 засідання колегії 

управління освіти, на яких розглянуто 14 питань, що стосуються організації 
освітнього процесу в закладах освіти, результативності роботи за всіма напрямками 

роботи управління. 

        Упродовж року проведено 6 нарад з керівниками ЗЗСО, на яких 

проаналізовано 41 питання щодо провадження освітньої діяльності, 4 наради для 

керівників закладів дошкільної освіти та дошкільних відділень НВК, на яких 

розглянуто 21 питання щодо провадження освітньої діяльності, 2 наради 

проведено в онлайн – режимі. 
     Офіційний веб-сайт управління містить 19 вкладок, наповнених інформацією 

щодо функціонування галузей «Освіта», «Національно-патріотичне виховання», 

«Спорт», «Молодіжна політика» та «Спорт для всіх». Інформацію на офіційному 

веб-сайті управління за 2021 рік переглянули 89.687 відвідувачів. Розміщено 259 

новин за рік. 

Також у звітному періоді проводилася робота по підготовці на розгляд 

засідань міської ради, виконавчого комітету проєктів рішень, розпоряджень, 

направлених на найбільш ефективне існування галузі. Підготовлено 18 проєктів 

розпоряджень міського голови, 48 проєктів рішень міської ради, 14 проєктів рішень 

виконавчого комітету міської ради, які були затверджені. 
 

Пріоритетні завдання Управління освіти, молоді та спорту у 2022 році: 

1.  

- 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, забезпечення доступності початкової та 

базової середньої та 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. 



37 

 

- Забезпечення утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладів 

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

стандартів та ліцензійних умов.  

- Вироблення та відпрацювання карти освітніх округів на території 
Лиманської міської 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 з урахуванням 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  

санітарного регламенту.  

- Створення умов для  функціонування, зміцнення матеріально-технічної 
бази дошкільних закладів освіти, урізноманітнення моделей організації дошкільної 
освіти; забезпечення якості й доступності дошкільної освіти як пріоритету 

освітньої політики в державі та охоплення дітей обов’язковою дошкільною 

освітою. 

- 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 педпрацівниками  сучасних 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. 

- 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  2021-2027 роки. 
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- Забезпечення здоров’язбережувальної складової шкільної освіти, розвитку 

фізичної культури та посилення рухової активності дітей, здорового харчування, 

удосконалення медичного обслуговування в школах. 

- Проведення навчально-тренувальних зборів та участь спортсменів громади 

у змаганнях різних рівнів. 

- Активізація роботи Молодіжної ради та молодіжного центру. 

 

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 та 

молодіжного працівника.   


