
Звіт 

начальника управління освіти, 

молоді та спорту Лиманської міської ради Донецької області 

«Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної 

освіти, фізкультури та спорту у 2018 році та завдання на 2019 рік» 

 

      Сьогодні триває реформування освітньої галузі нашої держави, мета 

якого - стати розвиненою європейською державою, нарощувати свій 

науковоосвітній потенціал. Рік 2018 був досить вагомим для освіти 

Лиманщини. Ми мали змогу реалізувати низку цікавих проектів, які, власне, 

були спрямовані на змістове наповнення навчальних закладів та цікаве 

дозвілля нашої молоді. Це було не лише призначення нових директорів 

закладів освіти, придбання матеріально-технічного забезпечення, 

обладнання, матеріалів, продуктів харчування, а також було і навчання як для 

вчителів, так і реалізація цікавих проектів для учнів. Нам вдалося 

відремонтувати велику кількість приміщень навчальних закладів. І головне - 

ми маємо значні досягнення наших учнів, молоді на обласному та 

всеукраїнському рівнях. Нам є чим пишатися. 

    Про все це детальніше у звіті. 
      Розвиток дошкільної освіти залишається одним із пріоритетних 

напрямів державної політики у галузі освіти та  обов’язковою первинною 

складовою системи безперервної освіти . 

Дошкілля Лиманщини нараховує 13  дошкільних навчальних закладів 

та 10 відділень навчально – виховних комплексів, де здобувають дошкільну 

освіту 1304 дитинки. З метою більшого охоплення дітей дошкільною освітою 

основним завданням для нас залишається збереження та розширення мережі 
груп у дошкільних закладах.  

   Середня наповнюваність дошкільних начальних закладів у 2018 році 
становила 101,3%, в тому числі у місті – 115,9 %, у сільській місцевості –  

79,1%.  

     Вартість харчування дітей дошкільного віку становила 20,00 грн., для 

дітей ясельного віку – 15,00 грн. 

    З метою розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку 

розвивається мережа груп пріоритетних напрямків: гуманітарного, художньо-

естетичного, фізкультурно-оздоровчого, еколого - валеологічного, розвитку 

математичних здібностей. Виховується у цих групах 410 дітей, працює 9 

логопедичних груп, в яких навчається та виховується 154 дитини. 

    З метою осучаснення змісту освіти дошкільників в практику роботи 

дошкільних навчальних закладів впроваджуються інноваційні технології, 
основна з них - реалізація програмно - методичного комплексу «Впевнений 

старт». Підготовлений тренер, завідувач дошкільного навчального закладу  

№3 Запара Л.М., провела дводенний тренінг, під час якого навчання пройшли 

завідувачі та вихователі - методисти та вихователі закладів дошкільної освіти 

загальною кількістю 54 особи.   



     Ця програма дає можливість  забезпечити  наступність дошкільної та 

початкової освіти Нової української школи, тому що базується на інтеграції 
та соціалізації дітей, залучення їх до колективних справ, трудового 

виховання, пробудження гуманних почуттів, формування навичок моральної 
поведінки у світі людей та природи.  

       Протягом 2018 року, відповідно до методичних рекомендацій 

Міністерства освіти і науки, педагоги дошкільних навчальних закладів 

працювали над реалізацією нових підходів щодо організації національно – 

патріотичного виховання,  ознайомлення дітей із народними традиціями, 

святами та обрядами,  вчилися україномовному спілкуванню (з вересня 2018 

року всі дошкільні навчальні заклади отримали статус україномовних). 

       Уже вп’яте був проведений міський захід для обдарованих 

дошкільників «Веселкова академія», де були визначені переможці за 

номінаціями.  

       Вперше був проведений міський конкурс - огляд дитячої художньої 
творчості дітей пільгових категорій дошкільного віку «Дерзай, малюк», де 

переможцем став оркестр дитячих інструментів дошкільного навчального 

закладу № 3. 

        Педагогічне забезпечення у дошкільних навчальних закладах 

здійснюють 161 педагогічний працівник та 216 чоловік технічного 

персоналу.  

     Курси підвищення кваліфікації завідувачів дошкільних навчальних 

закладів пройшла 1 особа, 1 учитель - логопед, 1 музичний керівник, 5 

вихователів, 1 вихователь дошкільного відділення навчально-виховного 

комплексу. 

        Для дошкільних навчальних закладів за 2018 рік було придбано товарів 

на суму 1 119 118,75грн., у тому числі посуд – 199 680,00 грн., фарба –         

87 267,00грн., обладнання для харчоблоку (м’ясорубки, бойлери тощо) –      

86 576,00 грн., мило туалетне – 29 700,00грн, медикаменти – 11 503,11грн, 

постільна білизна – 180 528,48грн, миючі засоби – 71 504,94грн, папір -        

14 345,10грн,  канцелярія (кольоровий папір, олівці, альбоми для малювання, 

фломастери тощо) – 129 835,32грн, господарчі товари – 474 099,00грн., 

комп’ютерна техніка – 39 291,00грн.,  меблі – 196 580,00 грн., протипожежне 

обладнання -13 120,00грн. Видатки на відрядження склали 2 299,23грн.( 20 

відряджень). 

Продуктів харчування закуплено на 2 144 105,37грн. Для здешевлення 

вартості харчування використовується спонсорська та батьківська допомога 

по ДНЗ. За 2018 рік надійшло спонсорської допомоги: 

Продукти Всього надійшло,  кг 

картопля 1 673 

капуста 210 

морква 239 

цибуля 235 

буряк 171 



огірки сол. 272 

помідори 167 

кабачки конс. 24 

щавель 3 

фрукти 1290 

борошно 126 

соняшникова олія 16 

мед 6 

повидло 11 

гарбуз 121 

чай 10 

сухофрукти 98 

Упродовж 2018 року за рахунок коштів місцевого бюджету 

проводилися поточні ремонти: 

  
№ 

п/п 

Поточний ремонт Вартість, 

грн. 

1 ДНЗ № 7 63 135 ,29 

2 ДНЗ № 4 7 755,00 

3 ДНЗ № 3 (дверних пройомів, павільйонів, козирків, 

огорожі) 
229 814,82 

4 ДНЗ Зарічне (дверного пройому, ігрових майданчиків, 

тіньового павільйону) 

93 075,26 

5 ДНЗ № 8 (тіньового павільйона) 37 745,78 

6 ДНЗ № 10 (тіньових павільйонів) 38 762,03 

7 ДНЗ № 1 (облаштуванням ігрових майданчиків) 18 178,84 

 

Здійснено капітальний ремонт приміщення ДНЗ № 6 на загальну суму 

3 307 818,89грн (у 2019 році роботи будуть завершені); капітальний ремонт 

(заміна вікон) ДНЗ № 4 на суму 193 800,00грн.  

 

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА 

 

      У центрі уваги управління освіти, молоді та спорту, закладів загальної 
середньої освіти громади залишаються питання надання якісних освітніх 

послуг, виховання учнівської молоді та розвиток її здібностей; 

удосконалення змісту навчально-виховного процесу; залучення учнів 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. 

З 01 вересня 2018 року мережа закладів загальної середньої освіти 

зазнала змін: відповідно до рішення Лиманської міської ради від 17.05.2018 

року № 7/47-2148 «Про припинення діяльності шляхом ліквідації 
Закітнянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Лиманської міської ради 

Донецької області» Закітнянська ЗОШ І-ІІ ступенів припинила свою 

діяльність.   

    Існуюча мережа становить 21 навчальний заклад, де навчаються 4531 

учень, з них  9 шкіл (3213 учнів),  1 ліцей (121 учень), 1 - НВК «гімназія – 

ЗОШ 1 ступеню» (371 учень), 10 навчально-виховних  комплексів «школа-

сад» (826 учнів). Загальноосвітніх навчальних закладів, які розташовані в 

місті - 6, у сільській місцевості - 15 (28,6% і 71,4% відповідно), у них 

навчаються 2829 учнів (62,4%) та 1702 учня (37,6%) відповідно.  

    З 1 вересня 2018 року контингент учнів збільшився на 151 учень у 

порівнянні з минулим роком, але  зменшилася кількість класів на 5 одиниць. 

Актуальним залишається питання подальшого функціонування закладів з 

малою наповнюваністю класів. 

       Утримання однієї дитини в загальноосвітньому навчальному  закладі 
зросло з 21,0 тис. грн. у 2017 році до 24,9 тис. грн. у 2018 році. Основна 

причина збільшення вартості утримання однієї дитини це зростання  

заробітної плати педагогічних працівників, тарифів на енергоносії, 
зменшення кількості учнів у сільській місцевості. 

У 2018 році за рахунок коштів місцевого бюджету було розроблено 

кошторисну документацію по наступним об’єктам:  

№ 

п/п 

        Проектно-кошторисна документація Вартість, 

грн. 

1 Робочий проект: "Реконструкція харчоблоку ЗОШ № 5" 456 602,20 

2 Робочий проект: "Придбання та встановлення приладу 

обліку теплової енергії на абонентському вводі ЗОШ № 4" 

5 350,00 

3 ПКД "Капітальний ремонт покрівлі та приміщення 

спортивного залу НВК Гімназія" 

101 000,00 

4 ПКД "Реконструкція покрівлі спортивного залу з 

відновленням частини приміщень Торського НВК" 

63 950,15 

 

Упродовж 2018 року поточні ремонти проводились по наступним 

закладам загальної середньої освіти: 

  



 п/п Поточний ремонт  Вартість, грн.  

1 Зарічненська  ЗОШ (дверних пройомів, класи) 123 429,04 

2 ЗОШ №2 ( аварійних виходів, заміна вікон) 94 774 ,72 

3 ЗОШ №4 ( санвузол, система опалення) 28 421,00 

4 Новоселівський НВК(система опалення, коридор) 35 151,07 

5 Ліцей (заміна вікон, ремонт дверного пройому) 193 391,00 

6 Ямпільський НВК(заміна вікон) 105 041,00 

7 Торський НВК(покрівля) 184388,69 

8 Коровоярський НВК(електромережа) 195 416,53 

9 Ярівська ЗОШ (система опалення) 8 136,00 

10 Дробишевська ЗОШ (котельня) 164 559,76 

11 Шандриголівська ЗОШ 5 100,00 

 

Капітальні ремонти проводились по наступним закладам загальної 
середньої освіти: 

№ 

п/п 
Капітальний ремонт Вартість, грн. 

1 

НВК «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний 

навчальний заклад селища Нове  

1 428 635,96 

 

2 НВК « Гімназія-загальноосвітня школа І ступеню» 
2 131 790,41 

3 

Торський НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад» 
899 317,98 

4 Коровоярський НВК «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

- дошкільний навчальний заклад» 

2 299 129,38 

5 Ямпільський НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад»  

194 135,00 

 

Початкова освіта 

  

     У 2018-2019 навчальному році вперше навчаються в умовах Нової 
української школи 26 перших класів, до яких прийшли 500 учнів. 

     Управлінням освіти, молоді та спорту з метою підготовки педагогічних 

працівників для роботи в умовах НУШ здійснено певні заходи: організовано 

курсову підготовку для вчителів - 123 педагоги пройшли тренінги при 



Донецькому обласному ІППО, у  тому числі 4 директори та 13 заступників 

директорів, 31 учитель початкових класів та 4 асистенти вчителя першого 

класу, 37 учителів англійської мови, 19 учителів фізичної культури, 

11учителів музичного мистецтва, 4 тренери ЛЕГО, 1 тренер інтегрованого 

курсу «Я досліджую світ». Більше 100 педагогів пройшли безкоштовний он-

лайн курс «Критичне мислення».  

    Для забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти “Нова 

українська школа” управлінням освіти, молоді та спорту Лиманської міської 
ради придбано дидактичні матеріали, сучасні меблі (столи та стільці 
учнівські), комп’ютерне обладнання, карти світу та України, наочно-

дидактичний матеріал з української мови на магнітах "Абетка українська" та 

іноземної мови, віяла літер, набори "Каса букв і складів, цифр та лічильного 

матеріалу", демонстраційні набори цифр і знаків, танграми (японські 
головоломки), комплекти математичних планшетів, набори годинників 

пісочних, лупи шкільні, глобуси, магнітні календарі, лялькові театри, 

комплекти настільних розвивальних ігор, килимки-конструктори з пазлів, 

набори для конструювання, мікроскопи, набори музичних інструментів, 

набори моделей геометричних тіл та фігур, демонстраційні комплекти 

вимірювальних приладів (лінійки, трикутники, циркулі), механічні 
годинники, терези демонстраційні, компаси; проектори, багатофункціональні 
пристрої, ламінатори тощо. 

   

Інклюзивна освіта 

    Для сприятливих умов навчання дітей з особливими освітніми 

потребами з 1 вересня 2018 року у  чотирьох  школах громади розпочали 

роботу інклюзивні класи (Дробишевська ЗОШ (4-й клас), Новоселівський 

НВК (1-й клас), ЗОШ №2 (1-й клас), ЗОШ № 5(2-й клас) – в кожному з 

перелічених закладів відкрито по 1 класу. Кількість інклюзивних класів у 

порівнянні з минулим навчальним роком збільшилася на 54 %. Кількість 

учнів з особливими освітніми потребами, що навчаються в інклюзивних 

класах, зросла майже на 40%. Для кожного учня, який навчається у 

інклюзивному класі, групою фахівців з числа корекційних педагогів 

(учителів-логопедів, вчителів-дефектологів, практичних психологів), за 

участі батьків дитини розроблені «Індивідуальні програми розвитку», 

здійснюється частковий психолого-педагогічний супровід учнів. Для  

здійснення освітнього супроводу дітей із особливими освітніми потребами, 

які навчаються у цих класах, до штатних розписів закладів загальної 
середньої освіти введено 4 ставки асистентів вчителів. 

    Як бачимо, динаміка розвитку мережі інклюзивних класів свідчить про 

тенденцію до збільшення вищезгаданої форми навчання, тому Управлінням 

освіти, молоді та спорту створюються необхідні умови для надання 

інклюзивної освіти. Наразі планується відкрити додатково у 2019 н. р.  

інклюзивні класи у Ямпільському НВК (1 клас ) та ще один перший клас у 

ЗОШ № 2. 



   Для здійснення комплексної оцінки освітніх потреб дитини та надання 

корекційно-розвиткових послуг 21.06.2018 року прийнято рішення міської 
ради «Про створення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»; 

7 грудня 2018 року центр зареєстровано як юридичну особу. 

     28 грудня відбувся конкурс на заміщення вакантних посад Центру - 

логопеда, психолога, дефектолога. Наразі всі фахівці прийняті на роботу. 

Центр обслуговує дітей віком від 2 до 18 років, які проживають на території 
Лиманської ОТГ та не отримують корекційної допомоги у спеціалізованих 

закладах. У 2018 році збільшено цільову освітню субвенцію на інклюзивну 

освіту, було виділено 198 366грн. на придбання обладнання Центру 

(придбано меблі та мультимедійне обладнання; дидактичні матеріали для 

організації корекційної роботи з дітьми),господарчих товарів на суму 

3950,000грн. 

        

Психологічний супровід освіти 

 

   Протягом 2018 року збережені усі ставки практичних психологів (ЗОШ 

№ 2,3,4,5, ліцей, гімназія, Центр позашкільної роботи, Торський НВК, 

Рубцівська ЗОШ) та 2 ставки вчителів-логопедів. Фахівці психологічної 
служби та соціально- педагогічного патронажу управління освіти, молоді та 

спорту координують діяльність психологічної служби міста, організовують 

психологічний супровід у дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах 

громади, де відсутні ставки практичних психологів. 

Протягом року психологи міста постійно підвищували свою  

компетентність, брали  участь: 

- у заходах Чеської гуманітарної організації «Людина в біді», міжнародної 
організації з міграції; 
- у  ІV конгресі освітян «Нова українська школа Донеччини: освіта для 

життя», ІІ регіональному фестивалі психологічних інновацій «Психофест 

інновацій», регіональному фестивалі «Коло успіху». 

    Крім того практичні психологи активно поширювали свій досвід 

роботи.  Слід відмітити Мартиненко З.М., практичного  психолога ліцею, яка 

брала участь в роботі VII Міжнародної науково-практичної конференції 
«Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку територій» м. 

Ополє (Польща) та у Міжнародній конференції «Економічні і соціально-

орієнтовані питання сучасного світу» у м. Братислава (Словакія).  

       Психологи щорічно проводять моніторингові дослідження процесу 

адаптації у учнів 1 та 5 класів.   У 2018 році  у моніторинговому дослідженні 
брали участь учні закладів освіти: гімназія, ЗОШ № 2, ЗОШ № 3, ЗОШ № 4, 

ЗОШ № 5, НВК №1, Новоселівський НВК, Ямпільський НВК, 

Шандриголівська ЗОШ, НВК с. Нове, Ярівська ЗОШ, Рубцівська ЗОШ, 

Дробишевська ЗОШ, Торський НВК, Зарічненська ЗОШ, Тернівський НВК.  

Усього   обстежено 464 учнів 1 – х класів, що становить  92,8% від загальної 
кількості першокласників. 7.2 % дітей не взяли участь у моніторинговому 



дослідженні через відсутність у школі під час дослідження за поважними 

причинами (здебільшого по хворобі). 
   За даними  проведеного дослідження 421 дитина (90,7%) адаптована до 

навчання у школі, 26 дітей, що становить 6,1% складають групу 

малоадаптованих та 17 учнів (4%) - залишаються у групі дезадаптованих 

(ЗОШ №2, ЗОШ  №3, ЗОШ №4, НВК сел. Нове, Новоселівський НВК, 

Ямпільський НВК). 

    Моніторинговим дослідженням рівня адаптації учнів 5 класів було 

охоплено 377 учнів, що становить 89 % усіх п’ятикласників громади.  11 % 

учнів не охоплено дослідженням з причини відсутності у школі через 

хворобу. За результатами дослідження встановлено, що 93% учнів адаптовані 
до предметного навчання. Дезадаптованих дітей 7%, цей показник 

зменшився на  3% у порівнянні з 2017 роком. 

 

Державна підсумкова атестація  

  

Державна підсумкова атестація  учнів 9 класів показала, що 

стабільно високі результати (вище 70%) за результатами ДПА виявили учні 9 

класів НВК «гімназія – ЗОШ І ступеня», НВК селища Нове, ЗОШ № 2, 

Торського НВК.  

         Усього   отримали свідоцтва про закінчення 9 класу  393 учні. Свідоцтва 

з відзнакою отримали 26 учнів: 10 учнів ЗОШ № 2; 6 учнів НВК «гімназія – 

ЗОШ І ступеня»; 6 учнів ЗОШ № 4; 3 учні ліцею та 1 учень 

Шандриголівської ЗОШ. 
   Державна підсумкова атестація  учнів 11 класів у форматі 
зовнішнього незалежного оцінювання засвідчила, що  найбільш високу якість 
знань  виявили учні громади з англійської мови 55%, хімії 50%, фізики  43%, 
української мови 42%. 
      У зовнішньому незалежному оцінюванні 2018 року взяли участь 211 

випускників 15 закладів освіти за вісьмома предметами. 

      Найбільш високі результати ЗНО виявили випускники 5-х закладів:  

НВК «гімназії – ЗОШ І ступеня», ліцею та ЗОШ № 4, Рубцівська ЗОШ та 

Тернівський НВК.   

 Серед закладів освіти громади найбільш  якісною виявилася  

підготовка учителями до ЗНО з таких предметів:  

ліцей - біологія (учитель Степанова Н.І), англійська мова (Давиденко 

О.І., Зуєва Д.Д.), українська мова (Галайтата В.В.), історія України 

(Заруднєва Л.Л); 

НВК – гімназія - українська мова (Черненко Ю.І.), англійська мова 

(Русанова Н.В., Каменюк Т.І.),  історія України (Сєрокуров Д.П.), біологія 

(Гайворонська Н.В.);  

Тернівський НВК – історія України (Голєва Л.Ю.), англійська мова 

(Ямалдінова Г.О.);  

Рубцівська ЗОШ - українська мова (Гладиш І.М.);  

ЗОШ № 4  - біологія (Грипась О.В.);  



ЗОШ № 2  - фізика (Кондратьєв І.В.);  

Дробишевська ЗОШ - англійська мова (Івкова А.М.);  

Зарічненської ЗОШ  - географія (Лук`янова В.В.).  

    За  підсумками проведення державної підсумкової атестації у форматі 
зовнішнього незалежного оцінювання  нагороджені золотими медалями  4 

випускники, з них 3 учня НВК- гімназії та 1 учень ЗОШ № 4;  срібними 

медалями нагороджені 3 випускники, з них по 1 випускнику ліцею, НВК – 

гімназії, Шандриголівської ЗОШ.  

  Робота з обдарованими, талановитими, здібними дітьми – важливий 

напрямок діяльності управління освіти, молоді та спорту, закладів освіти. З 

метою створення умов для підтримки обдарованої молоді, розвитку їх 

інтелектуального і творчого потенціалу було забезпечено організаційний та 

методичний супровід підготовки школярів до участі у всеукраїнських 

учнівських олімпіадах, конкурсі – захисті науково – дослідницьких робіт 

тощо. Маємо високі результати:   

   протягом 2018 року на Всеукраїнському рівні стали переможцями та 

призерами: 

- учні НВК – гімназії - Інтернет олімпіади з математики,  інформатики; 

олімпіади з математики серед 5-7 класів; конкурсу учнівської творчості  
«Єднаймося,брати мої» у номінації «література»; конкурсу імені Лесі 
Українки; фестивалю «Прес – весна на Дніпрових хвилях»; 

 - учні ліцею - у ІУ етапі МАНУ (математика), у Всеукраїнській Інтернет 

олімпіаді з математики, конкурсі «Малюнок, вірш, лист до мами»; фестивалю 

«Прес – весна на Дніпрових хвилях»; 

- рій Торського НВК  -  переможці обласного та призери Всеукраїнського 

етапу дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Джура»; 

- учні ЗОШ № 3 - Всеукраїнського фестивалю «Найкращий читач» та  

конкурсу «Перодактикль»; 

- учні НВК №1- конкурсу дослідників «Панацея молода»; 

- учні ЗОШ № 2, Дробишевської ЗОШ, Шандриголівської ЗОШ стали 

переможцями конкурсу імені Лесі Українки; 

- учні ЗОШ № 4 - фестивалю «Прес – весна на Дніпрових хвилях»; 

- Команда Ярівської ЗОШ стала  призером Всеукраїнського зльоту шкільних 

лісництв у м. Суми та переможцем обласного зльоту шкільних лісництв. 

      Досягнуті значні  результати протягом 2018 року в обласних 

олімпіадах та конкурсах: 

-2 переможця обласних олімпіад з математики (ліцей, НВК – гімназія) , 14 

призерів  обласних олімпіад, з них  12 учнів НВК – гімназії, 1 учень ліцею, 1 

учень ЗОШ № 4; 
-2 учні  ліцею - призери обласного етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту 

науково – дослідницьких робіт учнів – членів МАН в номінації 
«журналістика» та «психологія»; 

- команда Дробишевської ЗОШ - переможець обласного етапу конкурсу 

екскурсоводів музеїв «Край, в якому я живу» та учасник Всеукраїнського 

етапу; 



- 4 призери  обласного конкурсу виразного читання «Майстер слова» (НВК – 

гімназія, ЗОШ № 3, ЗОШ № 4 та ліцей); 
- команда НВК – гімназії  – призер міжобласного турніру юних журналістів; 

- маємо 2-х призерів  інтерактивного  конкурсу «Юніор - дослідник» та 

конкурсу  до річниці хрещення Русі – України (ЗОШ № 5); 

-2-х учасників обласного фестивалю мистецької творчості «Європа з нами, 

ми з Європою», інтерактивний плакат (ЗОШ № 4, ЗОШ № 5) 

 - за результатами участі в 10 обласних еколого - натуралістичних та 

туристсько - краєзнавчих конкурсах 64 учні стали переможцями та 

призерами. 

- учениця ЗОШ № 2 стала  переможцем обласного етапу конкурсу з 

української мови  імені Петра Яцика та призером обласного етапу конкурсу 

імені Тараса Шевченка. 

- учень Шандриголівської  ЗОШ став переможцем обласного  конкурсу – 

виставки робіт із декоративно - ужиткового та образотворчого мистецтва 

«Ми все можемо»; 

- учениця  Новоселівського НВК – призером  обласного огляду - конкурсу 

художньої творчості дітей з інвалідністю «Повір у себе». 

 - Уперше команда ЗОШ № 4 взяла участь в обласному турнірі правознавців 

та стала  призером (ІІІ місце). 

- За результатами  участі в обласному етапі конкурсу патріотичного 

календаря призерами стали Торський НВК (серед дошкільних закладів 

освіти) та  ЦПР (серед позашкільних закладів освіти). 

    Крім того були проведені міські заходи  та направлені до обласних 

оргкомітетів роботи переможців міського етапу Всеукраїнських олімпіад, 

учасниками яких стали 345 учнів 5-11 класів 18 закладів освіти, за 

результатами яких отримали 47 дипломів І ступеню, 46 дипломів ІІ ступеню, 

64 дипломи ІІІ ступеню. (у 2017 році відповідно 45, 53, 47). Найвищий 

рейтинг серед ЗЗСО міста  виявили учні НВК «гімназія – ЗОШ І ступеня», 

ЗОШ № 4  та ліцею. Серед ЗЗСО І-ІІІ ступенів району найвищий рейтинг 

отримали учні НВК селища Нове. Серед закладів освіти І-ІІ ступеня 

найкращий рейтинг показали учні Рідкодубівського НВК. 

Також проведені міські етапи  Конкурсу з енергозбереження «Зайвим 

тратам скажемо «ні»», конкурсу «Український сувенір», конкурсу «Стоп, 

сміття»,  новорічних природничо - декоративних  конкурсів, міський етап 

огляду музеїв, за результатами якого  надано Подання про присвоєння звання 

«зразковий» музею Ярівської ЗОШ. 

   Аби мотивувати та заохотити учнів до участі у олімпіадах та 

конкурсах, управлінням освіти, молоді та спорту у 2018 році надана 

матеріальна допомога у вигляді  призів, екскурсії за результатами участі у 

конкурсах 136 учням та видані премії за результатами  участі у конкурсах  16 

учням на суму 19 200грн (від 200 грн. до 1000 грн.). 

  30 учнів стали стипендіатами управління освіти, молоді та спорту та 

отримували  щомісячно по 500 гривень. 



    Під час  міського свята обдарованих дітей 01 червня 2018 року 40 учнів 

були нагороджені преміями управління освіти, молоді та спорту від 300  до 

800 гривень та ще 40 учнів відзначені грамотами управління. 

 

     Згідно Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» було  

організовано  відпочинок для 275 дітей пільгових категорій в пришкільних 

таборах з денним перебуванням на базі 12 закладів загальної середньої освіти 

в червні 2018 року. 

     Для оздоровлення в заміських оздоровчих таборах дітей пільгових 

категорій витрачено  392 700,00 грн. 

    За рахунок коштів обласного бюджету оздоровилися 32 дитини 

пільгових категорій. За рахунок коштів державного бюджету в МДЦ 

«Артек», УДЦ «Молода Гвардія» оздоровлено 37 дітей пільгових категорій. 

Крім того, 7 дітей пільгових категорій (зміна з батьками) відпочили за 

рахунок коштів обласного бюджету, в Центр реабілітації для дітей 

«Сергіївка» були направлені на реабілітацію  2 дитини.  

     Протягом 2018 року було здійснено часткове відшкодування вартості 
путівок дитячим закладам оздоровлення та відпочинку Донецької області на 

оздоровлення 87 дітей на загальну суму 161 820,00грн..  

 

Національно-патріотичне виховання 

Протягом 2018 року Управлінням освіти, молоді та спорту та 

закладами дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти 

приділялася велика увага національно-патріотичному вихованню  дітей та 

молоді . Почуття патріотизму багатогранне за змістом. Це і любов до рідних 

місць, і гордість за свій народ, і відчуття своєї нерозривності з навколишнім 

світом, і бажання зберігати і примножувати багатство своєї країни. Тому 

завданнями вихователів, педагогів є виховання у дитини любові й 

прихильності до своєї родини, будинку, школи, вулиці, міста, села; 

формування бережливого ставлення до природи і всього живого; виховання 

поваги до праці; розвиток інтересу до народних традицій; знайомство дітей з 

символами держави, розуміння їх значення і символіки; розвиток почуття 

відповідальності і гордості за досягнення своєї країни; формування 

толерантності, почуття поваги до інших народів, їх традицій.  

   Управлінням освіти, молоді та спорту приділялася належна увага 

такому напряму Програми національно-патріотичного виховання, як 

військово-патріотичне виховання, що є складовою системи національного 

виховання та передбачає вироблення високого ідеалу служіння народові, 
готовності до трудового та героїчного подвигу в ім’я процвітання 

Української держави, формування громадянина-патріота, виробляти у нього 

глибоке розуміння громадянського обов’язку, готовності юнаків старшого 

шкільного віку до строкової служби в Збройних Силах України. З цією 

метою в закладах освіти працювали гуртки: 

- військово-патріотичного виховання: 



Український  сувенір”, "Українська пісня», «Сокіл» - НВК «гімназія»; «Сокіл 

«Джура» - ЗОШ № 2,  

«Юний стрілок» та «Юні джури» - ЗОШ № 4; 
- туристсько – краєзнавчий: «Джура» та історично – краєзнавчий 

«Джерельце» у Новоселівському НВК; 

- гурток  «Козацько - лицарського виховання «Джура» НВК сел. Нове тощо. 

    Результатом проведеної роботи ми вважаємо масову участь закладів 

освіти у міському етапі Всеукраїнської військово-патріотичної дитячо-

юнацької гри «Сокіл» («Джура») - 13 команд; другий рік поспіль перемогу в 

обласному етапі та призерство у Всеукраїнському етапі рою «Торські 
козаки», за що рій був  нагороджений туристичною подорожжю містами 

Європи. Крім того, учні Торського НВК  взяли участь у 3 етапах  обласної 
патріотичної гри обласного молодіжного центру, де посіли ІІ місце.   

   Реалії сьогодення визначили новий напрям у вихованні - волонтерська 

робота – моральна підтримка воїнів Збройних Сил України, Національної 
гвардії, інших військових формувань України, які обороняють нашу країну; 

турбота про людей похилого віку, що мешкають у реабілітаційних центрах; 

турбота про дітей-інвалідів, дітей, що залишилися без опіки батьків. Приємно 

усвідомлювати, що педагоги та учні багатьох закладів освіти Лиманської 
громади теж долучилися до волонтерського руху «Святий Миколай йде до 

сиріт» та стали призерами ІV обласного конкурсу благодійницьких акцій, 

присвячених Дню святого Миколая, де ІІ місце посів Торський НВК, а 

Шандриголівська ЗОШ отримала подяку. Під час акції «Добра справа сама 

себе не хвалить» фабрика святого Миколая від Торського куреня виготовила, 

зібрала і надіслала дітям Мар'їнської ЗОШ №2, Первомайського НВК та  

Ясинуватського НВК солодощі, канцтовари, речі, іграшки. Проведено  

благодійницькі концерти роєм «Торські козаки»: у святкуванні Дня козацтва 

та Дня рідного села у громаді, у Лиманському центрі реабілітації дітей, 

відкритті І чемпіонату по футболу на приз загиблого воїна – добровольця - 

земляка Володимира Бражника. Учні ліцею виступили з театралізованою 

виставою до Дня Святого Миколаю для учнів початкової ланки 

спеціалізованої школи-інтернату № 34. 

        Організація вітань з Новорічними та Різдвяними святами 

військовослужбовців – збір та передача подарунків на передову в зону АТО - 

уже стали невід’ємною частиною виховної роботи. Так, члени учнівського 

козацького самоврядування Дробишевської загальноосвітньої школи вийшли 

з ініціативою провести акцію «Подаруй тепло родинного свята захисникам 

України!». Усі зібрані подарунки, а ще духові пиріжки, які з любов’ю 

напекли для воїнів, запакували у оформлені коробки та відвезли на передову 

в селище Верхньоторецьке. 

       Проведено зустрічі-концерти з учасниками АТО у НВК «гімназії» та 

Дробишевській ЗОШ. 



    Долучилися ми й до Всесвітнього флешмобу на підтримку наших 

військовополонених та вимог до Російської Федерації про їх негайне 

звільнення з полону (акція «Кораблики на ялинці»). 

    З метою сприяння виховання любові до рідного краю, 

презентації  дивовижних та мальовничих місць нашої держави, пам’яток 

історії, культури закладами освіти часто організовуються екскурсії містами 

України (Хортиця, Полтава, Львів, Київ, Харків, Студенок, Святогірськ; 

екскурсія до військового ліцею ім. Богуна в м. Київ), по області, по району.   

Проведено міську гру – квест «Подорож Лиманщиною». Учні Дробишевської 
ЗОШ посіли 1 місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу 

екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу». Диплом  

номінанта отримала учениця ЗОШ № 5 на ІІІ Всеукраїнському огляді 
творчих робіт «Збережемо спадщину - збережемо Україну». Учні Рубцівської 
ЗОШ- переможці обласної виставки-конкурсу «Знай і люби свій край». 

Традиційними стали заходи до Дня Гідності і Свободи України, 

Соборності і свободи України, пам’яті жертв голодомору, жертв Голокосту, 

героїв Крут, Героїв Небесної Сотні.  Учителі ЗОШ № 4  Діброва Т.В., Циба 

О.О. стали учасниками заходу у м. Києві «Ми не Забули!», який був 

присвячений досвіду вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, на якому 

вчителі презентували роботу школи з національно-патріотичного виховання, 

спрямовану на збереження пам’яті про події Революції Гідності.  
Відкрито мобільну експозицію музею  бойової слави Дробишевської 

школи «Воїнам АТО присвячується …». Постійно діє експозиція про героїв 

АТО Бражника В.А., Пронькова Р.Р., Чорного С.М., Карпо С.Е., Запари Г.В.; 

створено фільми про героя АТО Володимира Бражника «Зростаємо 

патріотами України» та до Дня матері «Усе починається з мами», 

присвяченого матері героя АТО Бражника В. А. у  ЗОШ № 4.  

Команда Зарічненської ЗОШ нагороджена грамотами Донецького 

обласного дитячо-молодіжного центру за зайняте ІІІ місце в обласному он-

лайн-конкурсі флешмобів, присвячених Дню Гідності та Свободи та активну 

участь в обласному он-лайн - конкурсі віршів, присвячених Україні до Дня 

Гідності та Свободи. 

Маємо результати участі у радіодиктанті національної єдності, учитель 

Рубцівської ЗОШ Гладиш І.М. стала цьогорічним переможцем. Робота 

учениці Шандриголівської ЗОШ увійшла у 100 найкращих Всеукраїнського 

конкурсу «Я – майбутнє України». Робота випускника НВК «гімназія» 

визнана переможцем Всеукраїнського етапу конкурсу «Єднаймося, брати 

мої!». 

     Окрім того, Управлінням освіти, молоді та спорту придбано для учнів 

шкіл національні костюми, забезпечено фасадними прапорами заклади 

освіти; придбано вітрини для проведення виставок, презентацій, присвячених 

Року української мови; придбано фліп-чарти  та комплекти роздаткових 

матеріалів; придбано  пневматичні гвинтівки на заклади освіти.  

 

     ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРУЧНИКАМИ 



 

    До початку 2018-2019 навчального року за допомогою  всеукраїнської 
електронної системи ІСУО для учнів 1,5 та 10 класів закладами загальної 
середньої освіти були замовлені нові шкільні підручники на загальну суму 

540343,27 грн.  

    Наразі забезпеченість підручниками учнів 1 класів складає 100 %; 

учнів 5 класів – 90 % від потреби, не надійшли підручники: 

Інформатика  Ривкінд Й.Я.  - 543 примірники,  

Інформатика  Руденко В.Д.  – 62 примірники , 

Зарубіжна література  Волощук Є.В. – 536 примірників; 

учнів 10 класів – 89 % (відсутні підручники: з інформатики - 345 прим., 

технології -250 прим., мистецтво - 110 прим.; їх друк та доставка 

передбачається протягом 2019 року). Електронні версії підручників з серпня 

2018 року  розміщено на сайті Міністерства освіти і науки та інституту 

модернізації змісту освіти в рубриці «Підручники» для вільного 

використання. 

      У зв’язку з впровадженням державної мови в освітній процес 

Лиманської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, 4, Торського НВК та з метою 

стовідсоткового забезпечення учнів 2-4, 6-9 та 11 класів  підручниками за 

рахунок коштів місцевого бюджету придбано  7733  примірники на суму 594 

500,00грн. 

      Загальна забезпеченість підручниками  учнів 1 – 11 класів складає 98 %, 

що вище обласного показника на 8 %. 

 

      Харчування учнів 

      У загальноосвітніх навчальних закладах у 2018 році було  охоплено 

всіма видами харчування 4150 учнів, що становить 94,7%, в тому числі 
безкоштовним гарячим харчуванням учнів 1-4 класів - 1770 учня, діти 

пільгових категорій (діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування) – 282 учня, діти учасників АТО – 93 учня). Дітей в ДНЗ і 
дошкільних відділень НВК охоплено харчуванням - 1304 вихованця 

дошкільного віку, в тому числі діти учасників АТО – 37 дітей, діти з 

логопедичної групи – 147 дітей, діти з малозабезпечених сімей (пільга 50%) – 

71 дитина.  

 У 2018 році вартість харчування склала у загальноосвітніх школах – 

10,70 грн. для учнів 1-4 класів та 10,70 грн. для учнів пільгової категорії. 
      Харчування здійснюється в усіх закладах освіти. Управлінням освіти, 

молоді та спорту Лиманської міської ради ведеться робота щодо організації 
та розвитку харчування учнів у закладах освіти, покращення санітарно-

технічного стану харчоблоків, їх оснащення, тощо.  

    Продуктів харчування закуплено на 5 115 564,31 грн. Для здешевлення 

вартості харчування використовується спонсорська та батьківська допомога 

по ЗОШ та НВК. За 2018 рік надійшло спонсорської допомоги: 



Продукти Всього зібрано (кг): 

картопля 4 831 

капуста 1 007 

морква 812 

цибуля 905 

буряк 564 

огурці сол. 163 

помідори 59 

том. паста 7 

щавель 29 

фрукти 628 

вишня конс. 36 

цукор 23 

борошно 279 

соняшникова олія 142 

гречка 110 

мед 5 

повидло 19 

сік том. 100 

сухарі пан. 11 

сіль 16 

сухофрукти 74 

      

Щорічно Управлінням освіти, молоді та спорту проводиться конкурс  

«Краща шкільна їдальня». За результатами 2018 року переможці  
Дробишевська ЗОШ (директор Литовка О.П.) та Торський НВК (директор 

Шилов С.Г.)  отримали  у нагороду оснащення для шкільних їдалень. 

    Питання організації харчування залишається актуальним й вимагає 

постійної уваги та контролю з боку управління. 

Актуальними залишаються питання щодо: 

- забезпечення харчоблоків технологічним та холодильним обладнанням, 

меблями для обідніх залів, посудом; 

- забезпечення усіх закладів медичними працівниками. 

 

Підвіз учнів та вчителів 

 

    Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради щоденно 

здійснює   контроль за   організованим підвозом учнів та вчителів шкільними 

автобусами до загальноосвітніх  навчальних закладів та зворотно за 11 

затвердженими маршрутами та встановленими графіками руху до 11 

навчальних закладів із 22 населених пунктів: 

- Лиманська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 – с. Щурове – Лиманська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 2 – 32 учні;  



- Лиман АС – с. Брусівка – Лиманська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 – 19 учнів; 

 - Лиман АС – с. Діброва – Лиманська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 – 29 учнів; 

 - Лиман АС – НВК І-ІІ ступенів №1 с. Ставки – с. Колодязі – Лиманська 

ЗОШ І-ІІІ № 2 – 42 учні;  
- Лиман АС – Дробишевська ЗОШ І-ІІІ ступенів – Рубцівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів - 89 учнів; 

 - Лиман АС – Закітнянська ЗОШ І-ІІ ступенів – Ямпільський НВК І-ІІІ 
ступенів – 115 учнів; 

 - Лиман АС – Рідкодубівський НВК І-ІІ ступенів – НВК І-ІІI ступенів с-ща 

Нове – 44 учні; 
 - Лиман АС – Шандриголівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – 36 учнів; 

 - Лиман АС – Ярівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – 43 учні;  
 - с. Зарічне, вул. Красна – Торський НВК І-ІІІ ступенів – 100 учнів; 

 - Лиман АС – Дробишевська ЗОШ І-ІІІ ступенів (на час проведення 

капітального ремонту ЗОШ І-ІІІ ступенів №5) – 275 учнів.  

    Загальна кількість учнів, які охоплені підвозом, складає 824 чоловіка  

та 95 педпрацівників. Технічне обслуговування шкільних автобусів та 

медичний огляд водіїв покладено на КП «Лиманська СЕЗ».  

   Фінансування перевезень здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету. Видатки на перевезення учнів до місць навчання склали 3720,00 

тис.грн. 

    Згідно рішення Лиманської міської ради від 22.12.2017р №7/40-1779 

«Про затвердження Порядку забезпечення пільгового проїзду педагогічних 

працівників у закладах загальної середньої освіти на території Лиманської 
об’єднаної територіальної громади до місця роботи та в зворотному 

напрямку» педагогічним  працівникам було відшкодовано 82,89тис. грн.   

 

     Позашкільна освіта 

 

З метою залучення дітей та молоді до позашкільної освіти, 

забезпечення змістовного дозвілля, розвитку творчих здібностей, управління 

освіти, молоді та спорту проводить цілеспрямовану роботу щодо збереження 

та підтримки системи позашкільної освіти, створення належних умов для 

гурткової роботи. Протягом 2018 року мережа закладів позашкільної освіти 

працювала стабільно та задовольняє потреби дітей та громади у здобутті 
позашкільної освіти. Заклади позашкільної освіти надають освітні послуги, 

створюють умови для духовного, творчого, інтелектуального, фізичного 

розвитку дітей та молоді. 
У Лиманському Центрі позашкільної роботи  працювало 73 гуртки з  

охопленням 1137 учнів. Загальна  кількість  дітей  і  підлітків, охоплених  

різними  видами  гурткової  діяльності  становить  34,7 %  від  загальної  
кількості  дітей шкільного віку. Гуртковою  роботою  у  позашкільному  

закладі  охоплено  167  учнів  пільгової  категорії, що  становить  14,7%  від  

загальної  кількості  гуртківців. 

Гуртки  розподілені  на  напрями: 



-Художньо-естетичний (художня самодіяльність) – 24 гуртки, 384 дітей 

(33.77%); 

- художньо - естетичний (образотворче мистецтво та декоративно-ужиткова      

творчість)  - 16 гуртків, 238 дітей (20.93%); 

- гуманітарний - 19 гуртків, 264 дітей (23.21%);    

- еколого-натуралістичний  - 7 гуртків, 120 дітей (10.55%);  

- туристсько-краєзнавчий  - 7 гуртків, 131 дітей (11.52%);  

Постійно проводиться робота щодо створення умов для здобуття 

позашкільної освіти дітьми сільської місцевості. На базі сільських шкіл 

працюють такі  гуртки ЦПР: «Народна творчість» - Ярівська ЗОШ; «Магія 

рукоділля» - Шандриголівська ЗОШ; танцювальні гуртки «Фантазія», 

«Фантазери» - Торський НВК; танцювальні гуртки «Веснянка», «Веселка» - 

Зарічненська ЗОШ; танцювальні гуртки «Конфетті», «Лимонад», «Лотос» - 

Дробишевська ЗОШ; «Юні друзі природи», «Природа і творчість», «Юні 
музеєзнавці» - Ярівська ЗОШ; «Історичне краєзнавство» - Тернівський НВК; 

«Оздоровча гімнастика» (2 групи) – Рубцівська ЗОШ; вокальний «Веселі 
нотки», краєзнавчий «Фольклористика» - НВК с-ща Нове. Робота цих гуртків 

організована на підставі замовлень адміністрації закладів освіти, виходячи з 

штатного розпису та наявності педагогічних кадрів. Між закладами освіти та 

ЦПР укладено двосторонні угоди  про співпрацю (у відповідності до 

Положення про позашкільний навчальний заклад).  

   Одним з ефективних напрямків позашкільної освіти є краєзнавство та 

еколого-натуралістичний напрям. Вихованці гуртків взяли активну участь в 

акціях: «З душею про Україну», «Донбас заповідний», «Донбас 

екскурсійний», «Збережемо первоцвіти», «Природа і творчість», «Припутень 

– птах року 2018»,  квіткові композиції до Дня захисника Вітчизни, 

«Тварини-наші друзі», «Малі річки Донбасу», «Краса рідного краю», 

Операція «Жовте листя», «Український сувенір», «Новорічно-різдвяний 

конкурс», експедиціях «Славетні імена Донеччини», «Моя Батьківщина – 

Україна», «Мій рідний край», «Привітай захисника України» науково-

практичних конференція «Досягнення та виклики національно – практичного 

виховання в регіоні», «Біологічні дослідження та винахідництво»; 

Всеукраїнському зльоті шкільних лісництв, заходах щодо пропаганди 

охорони навколишнього середовища на тему «Екологічними стежками рідної 
України». 

    У напрямку художньо-естетичної та декоративно-прикладної 
спрямованості: Всеукраїнські конкурси-виставки «Природа і творчість», 

«Знай і люби свій край», «Новорічно-різдвяний конкурс»,  «Український 

сувенір», «Ми усе можемо», «Повір у себе», «Малі річки Донбасу», «Краса 

рідного краю», «Тварини-наші друзі», «Припутень-птах року 2018». 

     Вихованці ЦПР стали активними учасниками обласних фестивалів 

«Світ надії – Дивосвіт», до Дня Землі, «Різдвяні канікули», «Адреса 

дитинства – гра», «Сурми звитяги», «З Україною в серці», «Розстріляна 

молодість». 



Вихованці гуртків гуманітарного напряму  брали участь у Відкритому 

молодіжному фестивалі соціальної реклами, ІІ етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, 

обласному етапі Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської 
молоді «За нашу свободу!», обласному он-лайн фотоконкурсі «Квадратний 

настрій», обласному конкурсі «Моє улюблене місто» в номінації «репортаж»,  

XVІ Міжнародному фестивалі-конкурсі дитячо-юнацької журналістики 

«Прес-весна на Дніпровських схилах», ІІІ Всеукраїнському огляді творчих 

робіт «Збережемо спадщину – збережемо Україну», обласному конкурсі 
флористики «Візерунки та фантазії з квітів», обласному онлайн-конкурсі 
віршів, присвячених Україні до Дня гідності і свободи», Всеукраїнському 

конкурсі учнівських творчих робіт «Я – журналіст». 

Окрім цього вихованці позашкільного навчального закладу взяли 

участь у Обласній акції «Від щирого серця» під гаслом «Твори добро» в 

рамках Всеукраїнської естафети учнівської молоді «Прапор доброчинності»; 

Обласній он-лайн-вікторині «Знай і люби свій край»; Відкритому обласному 

Чемпіонаті «Знай, люби, бережи»; Обласному конкурсі відеороликів 

(презентацій) - візитівок з національно-патріотичного виховання; Обласному 

конкурсі  патріотичних календарів «Знай історію, плекай майбутнє!» 

    Результати проведеної  роботи – переможці, призери, лауреати, 

учасники міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів та 

фестивалів. У міський Банк обдарованих дітей за підсумками 2017-2018 

навчального року внесено 64 вихованця ЦПР. 

 

Дитячо-юнацька  спортивна школа. 

 

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

– спеціалізований зал важкоатлетичних видів спорту та комплексний 

спортивний майданчик. 

Школа культивує  такі види спорту: 

- армспорт -1 учбова група з кількістю учнів 18 осіб; 

- боротьба самбо - 2  учбова група з кількістю учнів 28 осіб; 

- волейбол - 6 учбових груп з кількістю учнів 95 осіб; 

- гирьовий спорт - 2 учбових групи з кількістю учнів 21 особа; 

- дзюдо - 4 учбових групи з кількістю учнів 40 осіб; 

  Загальна кількість вихованців ДЮСШ становить 445учнів.   

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

громади: 

- з футболу - спортивний зал ЗОШ № 3; 
 - футзалу  – спортивний зал ЗОШ № 3; 
-  дзюдо -  спортивний зал НВК «гімназія», спортивний зал ЗОШ №2; 
-  волейбол – спортивний зал Зарічненської ЗОШ; 

- спортивний туризм - ЗОШ № 4; 
- з боротьби самбо - ЗОШ № 4; 



- скелелазіння – спортивний зал Новоселівського НВК; 

В ДЮСШ м. Лиман працює  15 тренерів-викладачів. 

Спортсмени Дитячо-юнацької спортивної школи за підсумками 2018 року 

мають високі спортивні результати:  

Ткачова Карина – 1 місце, Чернікова Валерія – 1 місце , Атоян Оганнес – 1 

місце, Вінніков Максим – 2 місце, Олійник Андрій – 1 місце – у чемпіонаті 
Донецької області з класичного пауерліфтингу серед вихованців ДЮСШ; 

Стрельнікова Аліна – 1 місце -  чемпіонат Донецької області з важкої 
атлетики серед спортсменів до 23 років; 

Фесенко Юлія – 2 місце, Чернікова Валерія – 2 місце - чемпіонат Донецької 
області з важкої атлетики серед юнаків та дівчат, юніорів та юніорок; 

Команди вибороли 1 місце на чемпіонаті Донецької області з футзалу  серед 

дівчат 2003-2004 р.н. ; 

-1 місце – на чемпіонаті Донецької області з футзалу серед жіночих команд; 

-1 місце -  на  чемпіонаті України  серед дівчат 2001-2002 р.н. з футзалу ; 

-1 місце – на чемпіонаті Донецької області з футзалу  серед дівчат 2005-2007 

р.н.; 

-2 місце – на чемпіонаті Донецької області з волейболу серед юнаків 2002 

р.н. та молодші;  
-3 місце – на чемпіонаті Донецької області з волейболу серед команд дівчат 

2003 р.н. та молодші;  
-1 місце – на чемпіонаті Донецької області з волейболу серед юнаків 2003 

р.н. та молодші;  
  Маємо 3 срібних та 6 бронзових призерів на чемпіонатах Донецької 
області з дзюдо серед юніорів до 21 року та серед юнаків та дівчат 2008-2009, 

серед юнаків та дівчат 2003-2004, 2006-2007,  2008-2009 р.н.. 

- ІІІ місце у загально-командному заліку посіла команда спортсменів 

відділення спортивного туризму ДЮСШ у відкритому Кубку Донецької 
області серед учнівської молоді з пішохідного туризму у закритих 

приміщеннях «Срібний карабін», присвячений Дню Гідності та Свободи 

України. Багмет Кіра та Труш Мирослав посіли ІІІ місця у особистому заліку; 

- у фіналі Кубку Донецької області зі скелелазіння серед учнівської молоді 
"Rock Up" учні відділення скелелазіння посіли призові місця, а саме: Труш 

Ярослав - І місце, Труш Мирослав - І місце, Гавриш Єсенія - ІІ місце та Труш 

Олеся - ІІІ місце. 

       У 2018 році сума на фінансування ДЮСШ м. Лиман склала 1 928 

491,41грн., з них на навчально-спортивну роботу  - 65 100 грн. У порівнянні з 

2017 роком фінансування збільшилося на 7%. 

              Із 2014 року на території Лиманської ОТГ діє Обласна дитячо-

юнацька спортивна школа олімпійського резерву з велосипедного спорту, 

яка є однією з ведучих шкіл в Україні з велосипедного спорту і постійно 

знаходиться в п’ятірці кращих спеціалізованих шкіл за підсумками роботи на 

протязі останніх 15 років.  Спортсмени лиманського відділення радіоспорту 

Обласної ДЮСШ для дітей-сиріт показують значні спортивні результати на 

змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів.  



Лиманська міська організація ВФСТ «Колос» об’єднує 11 КФК. 

Збірна команда ФСТ «Колоса» взяла участь в обласних , всеукраїнських 

змаганнях протягом 2018 року та зайняла призові місця:  

команда дівчат 2003-2004 р.н. приймала участь у фінальній частині 
Всеукраїнської першості ГО ВФСТ «Колос» з фут залу, де зайняли 1 місце; 

команда дівчат 2005-2006 р.н. приймала участь у фінальній частині 
Всеукраїнської  першості  ГО ВФСТ «Колос» з фут залу, де зайняли ІІІ місце; 

команда дівчат 2003-2004 р.н. приймала участь у фінальній частині 
Всеукраїнської першості ГО ВФСТ «Колос» з футболу, де зайняли ІІ місце. 

команда волейболістів  (ветерани 45+)  стали чемпіонами області серед 

сільських районів. 

в програмі «Сільські спортивні ігри - 2018» з 12 видів спорту  збірна команда 

району посіла 2 місце. 

команда смт. Зарічне – с. Торське  в обласних змаганнях «Найкраще 

спортивне село Донеччини - 2018» зайняла ІІ місце з 5 видів спорту. 

команда волейболістів ЛМО ВФСТ «Колос»  приймала участь в «Сільських 

спортивних іграх України – 2018 р. » під девізом «Схід і Захід разом» - 2 

місце. 

Команда волейболістів прийняла участь у Всеукраїнських фінальних 

змаганнях  ГО ВФСТ «Колос»  з волейболу серед чоловіків та жінок, команда 

чоловіків зайняла 4 місце, команда жінок зайняла 2 місце. 

в обласних пошукових змаганнях під девізом «Хто ти, майбутній олімпієць?» 

з волейболу серед дівчат 2002-2003 р.н. команди посіли 2-3 місця. 

в спартакіаді області серед територіальних громад  (волейбол, міні-футбол, 

шахи, шашки, настільний теніс, гирьовий спорт) команда посіла 1 місце. 

в чемпіонаті ДОО ВФСТ «Колос» з пляжного волейболу серед сільських 

районів команда посіла 2 місце. 

в чемпіонаті області з волейболу серед сільських районів в програмі 
сільських спортивних ігор  (чоловіки) команда посіла 2 місце. 

в чемпіонаті області з волейболу серед команд жінок сільських районів  в 

програмі сільських спортивних ігор команда посіла 1 місце. 

 

Розвиток фізичної культури та спорту 

 

    Робота по розвитку фізичної культури та спорту на території 
Лиманської ОТГ проводилася протягом 2018 року управлінням освіти, 

молоді та спорту разом з усіма задіяними організаціями через систему 

відділень дитячо-юнацької спортивної школи 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. 

   Спортивною діяльністю на території Лиманської об’єднаної 
територіальної громади в 2018 році відповідно до наданої звітності 
фізкультурно-спортивних організацій займалися 1794 особи, з них в дитячо-

юнацьких спортивних школах – 800 чол., відділенні велосипедного спорту 



Школи Вищої Спортивної Майстерності – 11 чол., в  спортивних секціях 

Лиманського професійно-технічного училища – 38 чол., ФСТ «Колос» – 318 

чол., фізкультурно-спортивному клубі «Локомотив» м. Лиман (регіональної 
філії «Донецька залізниця») – 264 чол., спортивних секціях при 

загальноосвітніх навчальних закладах – 158 чол., громадських фізкультурно-

спортивних організаціях («Багіра», «Локомотив», «Колос», «Фенікс») – 205 

чол.. На території Лиманської ОТГ  діють ДЮФК  «Багіра» м. Лиман , ФК 

«Локомотив», клуб бойових мистецтв «Фенікс» та Лиманська територіальна 

федерація дзюдо, клуб «Колос». В них розвивається такі види спорту, як 

футбол, футзал, дзюдо, рукопашний бій, змішані єдиноборства, кікбоксинг 

WAKO, WKA, волейбол, теніс настільний, волейбол пляжний, боротьба 

вільна, армспорт, гирьовий спорт.                        

Спортивні досягнення за 2018 рік 

  Спортсмени Лиманської ОТГ протягом 2018 року взяли участь в 

змаганнях міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів, 

стали переможцями та призерами змагань.  

В 2018 році проходили змагання міського та зонального обласних 

етапів чемпіонату України з волейболу серед юнаків та дівчат закладів 

загальної середньої освіти - Шкільна волейбольна ліга України. За 

підсумками зональних обласних змагань команда дівчат Зарічненської ЗОШ 

представила  Лиманську ОТГ в фіналі обласних змагань та посіла  3 місце. 

18 грудня 2018 року команда Лиманського НВК «гімназія- ЗОШ І ступеня» 

взяла участь у фіналі обласних змагань «Веселі старти» серед команд - 

переможців зональних етапів. Серед 12 команд-учасниць команда посіла 2 

місце. 

Команда м. Лиман - володар Кубку Донецької області з волейболу 

серед жіночих команд. Жіноча  команда  з волейболу посіла 1 місце на 

чемпіонаті Донецької області серед жінок.   

  Жіноча команда 45+ «Локомотив» Лиман на чолі з капітаном 

Лавриненко Наталією  взяла участь  в традиційному всеукраїнському турнірі 
з волейболу  серед ветеранів «Кубок олімпійського чемпіона  С. Люгайло».  

Команда посіла 3 місце, поступившись командам  Києва та Мелітополя.  

На Всеукраїнських фінальних змаганнях ГО ВФСТ «Колос» серед жінок – 

жіноча команда посіла 2 місце. 

На чемпіонаті Донецької області з боротьби вільної серед юніорів та 

юніорок 1998-2000 р.н. лиманські спортсмени Труш Мирослав став 

бронзовим призером змагань, Рудік Микола посів 4 місце. На чемпіонаті 
області з боротьби вільної серед юнаків 2001-2002 р.н. Мошенський Дмитро 

був третім, Труш Мирослав та Кулініч Денис  -  п’ятими, Машталлєр Юрко - 

шостим. 

Наші спортсмени з дзюдо взяли участь в 31 традиційному 

міжнародному турнірі «International Trophy Vittorio Veneto 2018» в м. Тревізо 

(Італія). Чемпіоном змагань став Дзюба Артем (обл. КДЮСШ, м. Лиман), 

срібним призером - Лисенко Варвара (ДЮСШ м. Лиман). Ще один наш 

представник Сергєєв Ян посів п'яте місце з урахуванням того, що в його 



ваговій категорії за місця боролися 64 спортсмена. Дзюдоїсти протягом  2018 

року взяли участь в багатьох обласних змаганнях з дзюдо та вибороли звання 

переможців та призерів цих змагань, взяли участь в чемпіонатах України з 

дзюдо, міжнародному турнірі «Київська весна», відкритих чемпіонатах та 

турнірах Луганської та Харківської  областей. 

Нікіпілов Роман, Дзюба Артем і Гудзенко Андрій стали чемпіонами XV 

традиційного відкритого Всеукраїнського турніру з дзюдо серед юнаків та 

дівчат «Європа», що пройшов в м. Одеса в червні 2018 року. 

14-16 грудня у м. Харків пройшов традиційний Всеукраїнський турнір 

пам`яті Заслуженого майстра спорту України з дзюдо Березюка В.А.. 

Рєзніков Михайло та Романов Ростислав здобули золоті медалі, Смаглій 

Артем посів друге місце, також чотири бронзи - у Скрипника Михайла, 

Дзюби Артема, Ніколаєнко Олександра та Сотнік Вікторії. 
Ларкін Данило представив Лиман в складі збірної Донецької області на 

чемпіонаті України з дзюдо серед юнаків та дівчат до 16 років в м. Київ. В 

ваговій категорії до 50 кг він став срібним призером. 

16-17 листопада 2018 року на Кубку Європи в м. Д’єр (Венгрія) серед  

кадетів до 18 років Шилова Аліна посіла 5 місце. 

На чемпіонаті України з кікбоксингу ''WАКО серед юнаків та юніорів 

(м. Бровари) 6 спортсменів з м. Лиман стали переможцями та призерами: 

-  Федоренко Данило (1 місце) , Клименко Олена (2 місце), 3ірка 

Валерія (2 місце), Лозовой Ілля (2 місце), Євтушенко Максим (3 місце), 

Логачов Єгор (3 місце). 

   На чемпіонаті України по змішаним єдиноборствам України серед 

дівчат та юнаків (м. Луцьк) бронзовим призером змагань став Поважний 

Сергій. 

   Лиманські спортсмени виступили в складі національної збірної 
України на Чемпіонаті світу з кікбоксингу WKA 2018 року в м. Рим (Італія) 

та вибороли наступні результати: 

Дерев’янко Павло – кік-лайт (1 місце), лайт-контакт (1 місце), лайт-бокс (1 

місце); 

Ройко Максим – лоу-кік (1 місце), фул-контакт (1 місце), лайт-бокс (1 місце);  

Бабанін Артем – кік-лайт (1 місце), лайт-контакт (2 місце),  лайт-бокс (2 

місце);  

Зірка Сергій – лайт-контакт (1 місце), лайт-бокс (3 місце);  

Зірка Валерія – кік-лайт (1 місце), лайт-контакт (2 місце); 

Клименко Олена – кік-лайт (1 місце), лайт-контакт (2 місце);  

Стародубцев Єгор – лайт-контакт (3 місце),  кік-лайт (4 місце). 

Команда «Багіра» - ДЮСШ м. Лиман взяла участь в наступних 

змаганнях: 

Кубок Донецької області з футзалу серед жіночих команд - 1 місце; 

всеукраїнські змагання Першості ВФСТ «Колос» з футзалу серед дівчат – 3 

місце; 

чемпіонат Донецької області з футзалу  серед дівчат 2006-2008 р.н. – 1 місце; 



всеукраїнські змагання Першості ВФСТ «Колос» з футболу серед дівчат 

2003-2004 р.н. – 2 місце. 

Команда футбольного клубу «Локомотив» м. Лиман в 2018 році  взяла 

участь в таких змаганнях: 

чемпіонат Донецької області з футзалу – 3 місце; 

чемпіонат України  з футзалу серед ветеранів 45+ - 3 місце; 

чемпіонат України  з футзалу серед ветеранів 55+ - 2 місце; 

Кубок Регіонів Асоціації футзалу України – 1 місце; 

Кубок України з футзалу серед ветеранів 50+ - 2 місце; 

відкритий Всеукраїнський  турнір  з  футзалу  серед ветеранів 50+ (команди з 

Молдови, Білорусі, Ізраїлю) – 2 місце; 

Чемпіонат Донецької області з міні-футболу на майданчиках зі штучним 

покриттям – 1 місце; 

чемпіонат України  з футзалу серед ветеранів 50+ - 2 місце.  

Лавриненко Наталія протягом 2018 року брала участь в змаганнях зі 
спортивного орієнтування: 

відкритий чемпіонат Донецької області на середніх дистанціях – 2 місце; 

відкритий 1 етап Кубку Донецької області на класичних дистанціях – 3 місце;   

відкритий чемпіонат Донецької області на середніх дистанціях, 3 етап Кубку 

області – 2 місце; 

4 етап Кубка Донецької області, чемпіонат Донецької області  на подовжених 

дистанціях – 1 місце; 

Відкритий чемпіонат Донецької області на класичних дистанціях. 5 етап 

Кубка області – два других місця, одне перше місце; 

Відкритий чемпіонат Донецької області. 6-7  етапи Кубка області – три третіх 

місця; 

  Відкритий чемпіонат  Донецької області  з багатоборства. 8-9 етапи Кубка 

Донецької області – 2 місце та 3 місце; Фінал Кубка Донецької області – 1 

місце; Кубок області багатоборство – 2 місце. 

   У м. Сокчхо (Південна Корея) пройшов 19-й чемпіонат світу з 

радіоспорту. Усього на змагання серед найсильніших прибули представники 

трьох континентів з 34 країн світу. Протягом тижня 375 спортсменів 

боролися у радіоорієнтуванні, спринті і класиці на діапазонах 3,5 і 144МГц. 

До складу  національної збірної команди увійшли Олексій Іванько та Сергій 

Штанько – Заслужені майстри спорту України з нашого міста. Серед 

здобутків наших спортсменів: 2 золота, 3 срібла і 3 бронзові нагороди. В 

групі чоловічої еліти  Олексій Іванько у вправі з радіоорієнтування посів 3 

місце, а Сергій Штанько у групі Ч40 виборов перше місце. Другий день 

змагань приніс нашим спортсменам бронзову нагороду у командному заліку. 

Третій день - вправа «спринт» - Олексій виборює особисте золото чемпіонату 

світу, яке стає першим для національної збірної України в цій програмі, а 

Сергій у групі Ч40 стає другим. Четвертий день змагань приніс командне 

срібло на дистанції класики 144МГц.  



   У м. Святогірськ  відбувся чемпіонат України серед майстрів 

(ветерани) з самбо. Наш земляк, досвідчений борець Дуплякін Олександр 

виборов золоту нагороду змагань.  

     Як бачимо, спортивні досягнення наших земляків досить вагомі, 
будемо рухатися в тому ж напрямку. 

 

КАДРОВІ ЗМІНИ 

 

   Відповідно до норм діючого законодавства України керівник закладу 

загальної середньої освіти призначаються на посаду за результатами 

конкурсного відбору. У 2018 році конкурсною комісією Управління освіти, 

молоді та спорту проведено 3 конкурсних відбори кандидатур на заміщення 

вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти. За 

результатами конкурсу керівниками призначено: Постоєву Олену 

Миколаївну (Ямпільський НВК); Єфименко Оксану Вікторівну 

(Новоселівський НВК),  Тихого Володимира Миколайовича (ЗОШ № 2).  

Чекаємо від новопризначених директорів якісних змін у розвитку 

ввіреним їм закладів освіти.  

 

Методичний супровід освітнього процесу 

   Ключова роль у розвитку освіти належить учителю. Завдяки діяльності 
вчителя досягається реалізація державної політики у створенні 
інтелектуального, духовного потенціалу нації, розвитку вітчизняної 
культури, науки і техніки, збереженні і примноженні культурної спадщини, 

становлення особистості. Все це вимагає надання вчителю особливого 

статусу, висунення професійної діяльності педагога та його соціального 

буття у сферу найважливіших державних інтересів, соціального захисту і 
підтримки педагогічних працівників, вирішення проблеми підготовки і 
підвищення кваліфікації вчителя. Однією з найчисельніших груп населення у 

місті та районі є педагоги, до якої належить  598  педагогічних працівників. З 

них: працівників ЗЗСО: 419 вчителів, 18 педагогів-організаторів, 5 

практичних психологів, 1 соціальний педагог, 18 бібліотекарів; 117 

вихователів ЗДО та  20  працівників ЗПО. 

  Освітньо-кваліфікаційний рівень педагогічних працівників ЗЗСО є 

високим, так 397 педагогічних працівників 95%  мають повну вищу освіту, 10 

базову вищу (2,4%) та 10 неповну вищу освіту(2,4%). Освітній процес у 

закладах району забезпечували 23,6% учителів вищої категорії, 51,5% 

вчителів І кваліфікаційної категорії, 15% - ІІ кваліфікаційної категорії та 

9,8% «спеціалістів ».  96 педагогічних працівників мають педагогічні звання, 

з них 17 – «учитель-методист», 79– «старший учитель». 

    Навчально-методичний центр управління освіти, молоді та спорту 

сприяє постійному підвищенню фахового рівня педагогічних працівників 

шляхом курсової підготовки при ОблІППО. Усе ширше впроваджуються 

дистанційні форми навчання – курси, тренінги, вебінари, on-line заходи, що 



допомагають педагогам безперервно навчатися та постійно вдосконалювати 

свій професійний рівень. 

    «Учитель року» – це традиційний конкурс педагогічної майстерності, 
серйозне творче випробування для найкращих педагогів міста. Проведення 

такого заходу сприяє ефективному розвитку системи шкільної освіти, 

широкому втіленню в практику цікавих методів і підходів до викладання. У 

2018 році конкурс проходив у номінаціях:«Захист Вітчизни», «Основи 

здоров’я». Та, на жаль, цього року ми не досягли високих результатів, маємо 

лише учасників обласного етапу. 

  

Атестація педагогічних працівників закладів освіти міста 

 

  Управлінням  освіти, молоді та спорту у 2018 році атестовано на 

присвоєння/підтвердження кваліфікаційних категорій та педагогічних звань: 

- 153 педагогічних працівників закладів освіти; 1  методиста навчально-

методичного центру. 

За підсумками 2017-2018 навчального року  45% педагогічних працівників, 

що атестувалися,  підвищили категорії.   
    Комісією ІІ рівня проатестовано  43 педагоги.  Із них 18 педагогам 

присвоєна вища кваліфікаційна категорія. 11 педагогам присвоєні педагогічні 
звання, у тому числі звання «учитель-методист» присвоєні  директору ліцею 

Глуханюк О.В. та заступнику директора ЗОШ № 4  Грипась О.В 

    За сумлінну працю та з нагоди Дня працівників освіти відзначено 

педагогічних працівників міста: 

7 (сім) педагогів - нагородами Міністерства освіти і науки України та  

департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації, їм  

вручені премії від  700 до 1000 грн. 

31 (тридцять один) педагог нагороджений  Почесною грамотою управління  

освіти, молоді та спорту  Лиманської міської ради та отримав  матеріальне 

заохочення  у розмірі 600 гривен. 

    Крім того, протягом року педагоги, що  підготували найбільш 

результативних учнів, отримали 5 премій по 1000 грн. та 11 премій по 500 

грн. За результатами участі в фахових конкурсах Міжнародного, 

Всеукраїнського та обласного рівнів 15 педагогів були нагороджені  
преміями.  

 

Управління  

 

Штатна чисельність управління освіти, молоді та спорту Лиманської 
міської ради складає 1410,75одиниць, у тому числі начальник управління та 

апарат управління складає 10 одиниць (фактично зайнятих 10 од.); кількість 

ставок педагогічного персоналу, в тому числі вихователів, муз керівників – 

658,75 од.( фактично зайнятих 652,75од.); педагогічних працівників 141,75од. 

(фактично зайнятих 127,50 од.); спеціалістів-105,75 од. (фактично зайнятих 

103,50 од.); робітників – 494,50 од. (фактично зайнятих 489,00 од.). 



Для здійснення господарської діяльності по підпорядкованим закладам 

(ДНЗ 13 закладів, ЗОШ – 10 закладів, НВК-11 закладів) управління у 2018 

році уклало 734 угоди та 128 додаткових угод. Видатки склали: 

Найменування Передбачено 

бюджетом з 

урахуванням змін 

грн. 

Використано 

грн. 

Поточні видатки всього 172 920 545,70 157 128 185,72 

Оплата праці 105 197 776,00 98 560 886,36 

Нарахування на оплату праці 23 377 123,00 21 886 958,17 

Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 

5 870 837,00 5 712 574,52 

Медикаменти та перев’язувальні 
матеріали 

96 460,00 51 903,78 

Продукти харчування 5 978 980,00 5 125 207,26 

Оплата послуг (крім комунальних) 10 459 232,00 8 486 596,17 

Видатки на відрядження 192 637,70 133 826,12 

Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 

20 180 335,00 15 821 319,41 

Окремі заходи 84 613,00 52 680,00 

Інші виплати населенню 1 358 930,00 1 210 763,00 

Інші поточні видатки 123 622,00 85 470,93 

Капітальні видатки: 34 546 548,14 15 810 549,99 

Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 

3 127 331,14 2 424 713,75 

Капітальні ремонти 20 226 928,00 10 804 626,29 

Реконструкція 11 192 289,00 5 581 209,95 

   

Всього видатків 207 467 093,84 172 938 735,71 

 

Залишок невикористаних коштів на кінець звітного року по поточним 

та капітальним видаткам закладів освіти виник за рахунок економії коштів, 

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

електронну систему закупок ProZorro. 

   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 14 кошторисів (по КПКВК) та 35 кошторисів по закладам освіти, 14  

зведених кошторисів; 14 планів асигнувань загального фонду бюджету та 14 

розрахунків до кошторису, 3 планів спеціального фонду бюджету ( по 

КПКВК), 35 планів асигнувань загального фонду бюджету, 35 розрахунків до 

кошторису, 35 планів спеціального фонду бюджету ( по закладам освіти); 85 

штатних розписів закладів освіти, 77 тарифікаційних списків, внесено зміни 

до кошторисних призначень, штатних розписів та тарифікаційних 



асигнувань. Для внесення змін до кошторису  було підготовлено 55 листів до 

фінансового управління та 234  довідки про внесення змін до кошторису та 

плану асигнувань загального фонду, 85 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 78 

паспортів бюджетних програм, які затверджено спільним наказом управління 

освіти, молоді та спорту  та фінансового управління міської ради.  

     Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 

938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів»  складено 42 мережі розпорядників та одержувачів  та змін до неї. 
Складено  587 заявок на фінансування головних розпорядників бюджетних 

коштів та зареєстрованим бюджетним зобов’язанням та підготовлено 9770 

платіжних доручень фондів бюджету.  

     Протягом року до управління освіти, молоді та спорту  надійшло для 

опрацювання 8002 листів. Відпрацьовано за 2018 рік контрольних завдань, 

надано інформацій та звітів у кількості 357, з них: 

 - департаменту освіти - 128;  

 - міській раді, міському голові -11; 

- фінансовому управлінню – 218. 

       Складений звіт по мережі, штатах та контингентах установ, що 

знаходяться на місцевих бюджетах за 2018 рік та план по мережі, штатах та 

контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2018 рік. 

      Складені  бюджетні запити на 2019 рік. Підготовлений проект бюджету 

управління освіти, молоді та спорту на 2019 рік та прогноз на 2020-2021 роки 

та поданий для схвалення фінансовому управлінню. 

    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" складено 

проекти кошторисів, з помісячним розподілом на 2019 рік та надано 

фінансовому управлінню.   

Кількість прийнятих нормативно-правових актів (наказів) за 2018 рік 

склала 2 019 одиниць.    

   У 2018 році проведено  1  засідання колегії управління освіти, молоді та 

спорту, 12 планових нарад із керівниками освітніх закладів ЗСО, ЗДО, на 

яких  розглянуто 131 питання. 

    Регулярно, раз на тиждень, проводяться оперативні наради керівника 

Управління освіти, молоді та спорту з підлеглими. Прийом громадян з 

особистих питань здійснюється за встановленим графіком. Особлива увага 

управлінням приділялася своєчасному та якісному реагуванню на звернення 

громадян. Протягом року розглянуто та надано відповіді на 96 звернень 

громадян. 

     З вересня 2018 року започатковано роботу веб-сайту Управління 

освіти, молоді та спорту, на якому висвітлюються події галузі, розміщено 



нормативну базу, анонси подій, за три місяці існування сайту на ньому 

розміщено 169 статей. 

      У  звітному періоді проводилася робота по підготовці на розгляд сесій 

міської ради, виконавчого комітету проектів рішень, розпоряджень, 

направлених на найбільш ефективне існування галузі. Підготовлено 58 

проектів розпоряджень міського голови, 22  проекти рішень міської ради, 19 

проектів рішень виконавчого комітету міської ради. 

 

         Пріоритетні завдання Управління освіти, молоді та спорту у 2019 

році: 

 

  З метою реалізації у 2019 році державної політики у сфері освіти, 

молоді та спорту:  

1. Створити цілісну систему управління освітою, забезпечити якісний рівень 

контрольно-аналітичної діяльності відповідно до сучасних вимог, вжити 

заходів щодо впровадження інноваційних моделей управління освітою. 

2. Сприяти дотриманню вимог Концепції Нової української школи до 

організації освітнього процесу в закладах освіти.  

3. Провести необхідні організаційно-педагогічні заходи для науково-

методичного та навчально-методичного забезпечення підготовки до 

впровадження нових Державних стандартів початкової освіти. 

4. Забезпечити доступність дошкільної, загальної середньої та позашкільної 
освіти шляхом збереження та оптимізації мережі навчальних закладів. 

5. Здійснити належну підготовку закладів дошкільної, загальної середньої, 
позашкільної освіти до нового навчального року.  

 6. Стимулювати впровадження інклюзивного навчання у закладах освіти 

різних типів, забезпечити безперешкодний доступ дітей з особливими 

освітніми потребами до будівель і приміщень.  

7. Формувати готовність педагогічних працівників до роботи в 

інноваційному середовищі, забезпечити умови для безперервного зростання 

рівня педагогічної майстерності вчителів, їх самоосвітньої діяльності, участі 
в інноваційних проектах та оволодіння методами й прийомами роботи з 

дітьми з особливими освітніми потребами.  

8. Забезпечити необхідний соціальний захист педагогів, свободу вибору 

педагогічними працівниками форм власного професійного вдосконалення, 

стимулювання їхнього творчого зростання.  

9.Забезпечити дотримання основних аспектів організації виховної роботи, 

зазначених у Концепції національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді й Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 

2016-2020 рр. Забезпечити участь  учнів  шкіл міста  у всіх етапах 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»). 

10.Активізувати регулярне оновлення сайтів закладів дошкільної, загальної 
середньої та позашкільної освіти. 



11.Сприяти розвитку навчально-виховної бази кабінетів практичної 
спрямованості (фізики, хімії, біології, математики) з метою формування 

ключових компетентностей здобувачів освіти. 

12.Здійснити комплекс заходів щодо посилення патріотичного виховання, 

збагачення духовного потенціалу здобувачів освіти, молоді, відродження 

кращих надбань українського народу, його культурних і національних 

традицій.  

13.Здійснювати контроль за впровадженням у закладах освіти превентивних 

програм та проектів, рекомендованих МОН України. Налагодити міжвідомчу 

взаємодію щодо проведення профілактичної роботи з питань запобігання 

протиправній поведінці, алкогольній та наркотичній залежності дітей, 

здобувачів освіти, молоді.  
14.Забезпечити соціальний захист дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах. 

15.Забезпечення  виплати стипендій обдарованим дітям. 

16.Забезпечення участі обдарованих учнів в обласних та Всеукраїнських  

командних турнірах з профільних предметів, в конкурсах, спортивних 

змаганнях.  

17. Виплата стипендій кращим спортсменам Лиманщини. 

18. Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту, міських 

змагань, змагань серед сільського населення, участь спортсменів в обласних, 

всеукраїнських і міжнародних змаганнях. 

 

Звітування відбудеться 26 лютого 2019 року о 10.00 у великому залі 

виконавчого комітету Лиманської міської ради за адресою м. Лиман вул. 

Незалежності 46. 


