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Звіт про роботу відділу освіти, молоді та 

спорту Летичівської селищної ради 

  

 

 

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  враховуючи рекомендації постійно діючих депутатських комісій, 

селищна рада:  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Звіт про роботу відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної 

ради вважати _____________________________ (звіт додається).  

 

 

 

 

 

 

 Селищний голова       І.І. Тисячний 



Звіт 

начальника відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради  по 

підготовці закладів освіти до роботи  2018-2019н.р. 

  

  Дошкілля 

 

 Обов’язковою первинною складовою  системи безперервної освіти є дошкільна 

освіта. Держава при цьому визнає пріоритетність дошкільної освіти та 

забезпечує умови  для її здобуття. 

  З метою  всебічного розвитку дітей дошкільного віку в громаді відповідно до 

їх індивідуальних особливостей  функціонує  15 закладів дошкільної освіти ( із 

них 5 –в місті, 10- в селі), у яких освітній процес здобували 683вихованці.  

     У діючих  закладах дошкільної освіти створено необхідні умови для 

розвитку дитини, для творчого застосування професійних знань педагогів-

вихователів.  У ЗДО здійснено поточні ремонти  навчальних, ігрових, спальних 

кімнат, коридорів, підсобних приміщень, котелень. У достатній кількості 

приміщення закладів забезпечнні  меблями, твердим і м»яким  інвентарем, 

навчальними посібниками, методичною літературою, іграшками, навчально-

розвивальним приладдям.У поточному 2018році  придбано різноманітного 

обладнання та впорядковано спортивно-ігрові майданчики на суму 312тис. грн. 

    Слід відзначити, що у кожному закладі свій  дизайн  обладнання приміщень 

відповідно до діючих  санітарних норм.    Приємно продовжують  вражати  

створені сучасні умови  перебування дошкільнят в Летичівському ясла-садку 

№4 «Дзвіночок», ( завідувач Марущак Світлана  Миколаївна), Летичівському 

ясла – садку №2 «Веселка» (завдівач Кліпановська Наталія Миколаївна), 

Летичівському ясла-садку №3 «Журавлик»(Малініна Зоряна Станіславівна), 

Вербецькому  ясла-садку  «Ромашка»( завідуюча Ткачук  Марія  Дмитрівна). 

    За рахунок  коштів місцевого бюджету  прокладені доріжки бруківкою та 

здійснено реконструкцію  пральні, забезпечено  столами їдальню у 

Летичівському ясла-садку №4 «Дзвіночок», прокладено бруківку у 

Летичівському  центрі розвитку дитини «Калинонька», облаштовано витяжки 

на харчоблоках у вищезгаданих закладах. Встановлено чотири  ігрових  

майданчики у Летичівському ясла-садку №2 «Веселка». В рамках проведення 

реорганізації закладу дошкільної освіти села Козачки  шляхом приєднання до 

Козачківської початкової школи І ступеня виконано ремонтні роботи  для 

облаштування закладу дошкільної освіти (ігрова, спальня, кімната гігієни) на 

суму 180тис.грн. Закуплено пилососи у Вербецький ясла-садок "Ромаш«а" та 

Бохнівський  ясла –садок «Суничка». 

Дошкільна освіта - це фундамент сучасної системи безперервної освіти. 

Тому дуже важливо у складних фінансових обставинах забезпечити хороші 

стартові умови для всіх дітей, щоб зробити цей фундамент міцним. 

Без перебільшення можу сказати, що заклади дошкільної освіти 

Летичівської громади є одні  з найкращих в області. 

 

Початкова школа 



   Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. 

Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме 

дітям  не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у 

житті. 

     НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до 

їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку 

та бути відповідальними громадянами. 

Основні напрямки концепції НУШ в освітніх закладах громади будуть 

впроваджувати 14 класоводів, що пройшли курсову підготовку за відповідною 

програмою Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної  

освіти (березень-червень 2018р). 

  В рамках  реалізації основних положень нового закону «Про освіту», 

впровадження концепції Нової  Української Школи   відділом освіти, молоді та 

спорту спрямований відповідний фінансовий ресурс на організацію освітнього 

процесу у початковій школі. 

    Загальна сума освітньої субвенції та коштів із залишку місцевого бюджету на 

придбання меблів, дидактичного матеріалу та комп’ютерного обладнання на 

потреби НУШ становить 2 млн 120 тис 787 грн. В тому числі: 

-Заключені і підписані договори між відділом освіти та Київським ТОВ «БІ-

ПРО» на закупівлю для 1-х класів наступного обладнання: 

Інтерактивні комплекси-1 млн 011 тис.738грн 

Ламінатори-154тис.661грн 

Дидактичні матеріали-289тис.925грн 

Книжкові шафи-341тис.088грн 

Одинарні  парти і стільці на суму 323 тис.775грн. 

 Відповідно до умов договору поставка  навчального обладнання буде 

здійснюватися протягом  вересня 2018р. 

   Також  перші  класи закладів освіти громади  безкоштовно отримали набори  

LEGO  «Шість цеглинок», які допоможуть впроваджувати  ігрові та діяльнісні 

методи навчання в освітньому  процесі.  
   

 Суттєво зміцнюється матеріально-технічна база  закладів загальної середньої 

освіти: 

-придбано цифрову лабораторію в Летичівський НВК №1-«ЗОШ І-ІІІст.-ліцей» 

-Завершено  заміну всіх  вікон на пластикові, здійснено капітальні ремонти  

фізичного кабінету, кабінету інформатики та кабінету НУШ  у Летичівському 

НВК №3 «ЗОШ І-ІІІст.-ДНЗ». 



- У Голенищівській ЗОШ І-ІІІступенів  замінено двері  у класних кімнатах на 

суму          56 тис.грн. 

-Модернізовано харчоблок у Вербецькій ЗОШ І-ІІступенів (придбано сушки 

для посуду, мойки, роздаткові столи, стелажі для зберігання  посуду. 

В усіх ЗЗСО та ЗДО завершені поточні ремонтні роботи, на що витрачено 

358тис.264грн. 

Відповідно до укладених договорів  з виконавцями робіт тривають 

ремонти в Летичівському НВК №2 (утеплення фасаду, реконструкція їдальні та  

корпусу для 1-х класів); Летичівському НВК №1 (реконструкція приміщення 

для Інклюзивно-ресурсного центру та класної кімнати на другому поверсі  

центрального корпусу; 

 Продовжуються роботи по реконструкції приміщення Центру творчості 

для дітей та юнацтва. 

     В квітні 2018р. придбано ще один 32-містний автобус, який закриє маршрут 

Летичівський НВК №1-ліцей- Козачки. 

  На  сьогоднішній день в розпорядженні відділу перебуває 17 транспортних 

одиниць (14 автобусів і 3-Газелі), що будуть здійснювати підвіз 420 дітей із 36 

населених пунктів за 22 маршрутами до освітніх закладів громади. 

З метою якісної підготовки ЗЗСО, ЗДО громади до роботи в осінньо-зимовий 

період станом на 29.08.2016р вивезено 577 скл /м.  дров при потребі 1658скл/м, 

що становить 35%. Це дає змогу  організовано розпочати опалювальний сезон і 

забезпечувати теплом освітні заклади громади  протягом  жовтня – листопада 

місяця. 

Відповідно до попередньої планової мережі на 2018-2019 н.рік кількість 

першокласників становить 223, 10-х класів-137 здобувачів освіти.  

Із  279  працюючих педагогів, 268 мають закінчену вищу освіту, 6-базову 

вищу, 5  середню спеціальну. Вважаємо, що освітньо-кваліфікаційний рівень 

педпрацівників громади є таким, що дозволяє надавати  здобувачам освіти 

якісні освітні послуги. 

   Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради продовжує 

роботу щодо забезпечення якісного викладання навчальних предметів в 

освітніх закладах громади відповідно до Державного стандарту загальної і 

повної середньої освіти. 

 У ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад взяли участь 556 учнів, з них 

переможців - 285 ( диплом І ступеня- 64 учасників, диплом ІІ ступеня-  93 

учасники, диплом ІІІ ступеня-124 учасники), що становить 51% від загальної 

кількості учасників. 

 Найбільше призових місць вибороли учні Летичівського НВК №1 «ЗОШ 

І-ІІІ ступенів-ліцей».  



    37 учнів загальноосвітніх навчальних закладів взяли участь в ІІІ (обласному) 

етапі Всеукраїнських учнівських олімпіадах з 19 предметів.  

  Призерами стали 16 школярів, з них 14 учнів Летичівського НВК №1 «ЗОШ І-

ІІІ ступенів-ліцей»  12 учнів здобули  ІІІ місця,  2 учні другі місця та 

 2 учні Летичівського НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» здобули ІІІ місця.  

 

 6 учнів загально освітніх навчальних закладів взяли участь у ІІ (обласному) 

етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН.  

 

Переможцями стали  учні   Летичівського НВК №1 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей», 

Сусловецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, 2 учні Летичівського НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів-гімназія. 

  

Як позитивне, слід відзначити систематичну роботу з обдарованими дітьми 

педагогів Летичівського НВК №1, Летичівського НВК №2, які готували дітей 

до ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад. 

 

 З метою пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу 

обдарованої молоді  прийнято участь учнівськими командами Летичівського 

НВК №2-гімназія в обласному  етапі  юних біологів, географів, хіміків, 

правознавців, фізиків та математиків у 2017-2018 навчальному році. Команда   

юних географів  посіла друге місце, підготував команду  вчитель географії, 

вчитель-методист Притуляк Л.Л,  команда юних істориків- посіла третє місце - 

підготувала команду вчитель історії, старший вчитель Бачинська Н.М..       

Шість педагогічних працівників стали  переможцями    обласної  

педагогічної  виставки   «Освіта  Хмельниччини  на  шляхах  реформування» та  

відзначені  дипломами  І та ІІІ  ступеня Хмельницького  обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти  

   

 

    Під  патронатом Летичівської селищної ради були організовані та проведені 

творчі  заходи для дітей: 

-конкурс дитячого малюнка: «Наш рідний край – Летичівщина»; 

-конкурс веселих та кмітливих(КВН); 

- конкурс дружин юних пожежників; 

     Переможці цих творчих змагань були нагороджені Грамотами  

 відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради,цінними 

подарунками , а також для них було організовано поїздку на оздоровлення в 

Карпати.  

 

 

 Спорт 
 

Протягом першого півріччя 2018 року проведено 15 спортивних змагань та 



взято участь у 20 обласних та Всеукраїнських заходах, використано 27 тис. 

грн. з селищного бюджету та 35 тис. грн. позабюджетних коштів.  

Спортсмени громади протягом звітного періоду досягли результатів: 

Тетяна Побережна виконала майстра спорту України з важкої атлетики, 

Володимир Андрощук, збірник України відібрався на чемпіонат Європи з 

легкої атлетики, який відбудеться в Угорщині, 

 Роман Леськов – виступає за молодіжну команду «Поділля», що зіграє у фіналі 

чемпіонату України з футболу у м. Київ. 

Для дитячо-юнацької спортивної школи виділено 116 тис. 385 грн. на 

капітальний ремонт системи опалення. 

         З 8 по 11 червня 2018 року проведено збір дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та таборування наметового табору 

«Летичівська січ», охоплено відпочинком 153 дитини, витрачено 29 тис. грн. з 

селищного бюджету. 

      Актуальним напрямом  діяльності відділу освіти, молоді та спорту 

залишається пошук, розвиток  та  підтримка обдарованої учнівської молоді.  
        З 17 червня по 24 червня 2018 року 77 талановитих, обдарованих дітей 

було оздоровлено на морі у смт Залізний порт Херсонської області за кошти 

селищного бюджету в сумі 208 тис. грн. 

        З 16 по 21 липня 2018 року працював мовний табір «Rainbow» на базі 

Летичівського НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія», охоплено 260 дітей. 

Використано позабюджетних коштів 32 тис. 500 грн. 

Придбано 18 путівок в ДЮОК «Чайка» (с. Головчинці) для соціально-

незахищеної категорії дітей Летичівської громади.  Використано 86 тис.              

400 грн.. коштів селищного бюджету; 

За кошти державного бюджету 11 дітей пільгової категорії побувало в 

МДЦ «Артек» (Пуща-Водиця) та 7 дітей у УДЦ «Молода гвардія» (м. Одеса). 

Використано 194 тис. 505 грн. 

   За кошти обласного бюджету оздоровлено 15 дітей  в таборах «Салют»      (с. 

Коблево),  «Лісова пісня» (Кам’янець-Подільський район)  «Дністровська 

чайка» (Кам’янець-Подільський район).Використано 77 тис. 293 грн 

     

Соціальний захист 

У закладах загальної середньої освіти громади  навчається  56 дітей-сироти та 

позбавлені батьківського піклування. 

     Учні названої категорії   забезпечені: безкоштовним  гарячим харчуванням, 

першочергово забезпечуються підручниками, по можливості отримують 

подарунки на святого Миколая, Новий рік, залучаються до позашкільних 

заходів, гурткової роботи. 

   Відділом освіти, молоді та спорту Летичівської  селищної ради  щорічно на 

виконання постанови Кабінету Міністрів України  здійснено згідно наказів по  



відділу освіти, молоді та спорту   виплату  п’ятьом дітям-сиротам і дітям 

позбавленим батьківського піклування  одноразову допомогу  в розмірі 1810 

грн. на кожну  дитину. 

 

   25  травня 2018 року, рішенням сесії селищної ради створено інклюзивно-

ресурсний центр на базі опорного закладу із штатним розписом 4 одиниці. 

Обговорено умови співпраці, співфінансування та співконтролю з головою 

Меджибізької громад  (70% на  30%). 

 

       Позашкілля    
    Летичівський Центр творчості дітей та юнацтва - це багатопрофільна 

позашкільна установа з широким спектром напрямів діяльності. 

    Навчально-виховний процес у закладі організований за всіма 11 напрямами 

позашкільної освіти.   В  68  гуртках (ТО)  ЦТ займалися   891  учень. 

    За підсумками 2017 року установа посідає перше місце в області з науково-

технічної творчості серед ОТГ та районів, четверте з художньо - естетичного 

напряму серед ОТГ та 6-8 серед районів області. 

  Протягом 2017-2018 навчального року педагогічні працівники установи разом 

з своїми вихованцями успішно презентували  Летичівщину у понад  50 

рейтингових масових заходах різних рівнів.  

  

    Серед переможців  на обласному рівні: 

 1. Злочевська Анастасія, Лукащук  Максим, диплом І-го ступеня, обласна  

виставка-конкурс декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і 

люби свій край ».  

 2. Гусак Дмитро, Вільчинський Іван, диплом І-го ступеня, обласний 

конкурс-захист ; 

 

  3. Христик Мар’яна, грамота за І місце, літературний конкурс, присвячений 

70- річчю  розвитку дитячо-юнацького туристсько-краєзнавчого руху на 

Хмельниччині. 

         на Всеукраїнському рівні: 

1. Адамьонок Ксенія та Прилюк Вікторія,  І місце,  Всеукраїнський родинний 

конкурс «Дідух». 

2. Бучинська Вікторія, диплом І-го ступеня, Всеукраїнський конкурс школярів 

«Літературний Всесвіт». 

3. Квартет «Веселка», диплом І ступеня, Всеукраїнський конкурс мистецтв 

«Тобі, Україно!». 

 
Фінансування  ЦТДЮ здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. 

Платні послуги та оренда приміщень не впроваджені. 

Проведено систему  опалення. 

 

 

Шановні колеги! 



На завершення свого виступу хочу згадати слова міністра  освіти України Лілі 

Гриневич. 

 

 «На важкому шляху змін, коли часом здається, що нічого більше зробити, я 

прошу вас і намагатимусь сама пам‘ятати про три речі.  

 Перше – це віра. Потрібно вірити один одному і вперто рухатися вперед. 

Друге – не здаватися.Зміни не відбуваються одразу. Іноді вони розтягуються на 

роки. 

 Третє -  прохання бути послідовним в своїх діях.. 

«Це шлях до свободи. Свободи не лише учнів, а насамперед вашої свободи». 

 

Дякую за увагу! 

 

 

 

                  Про усунення  порушень  згідно акту ревізії . 

 

 

1. Кошти  в  які були отримані із заробітної   плати за 2015-2017 роки в сумі 

47258,65 до місцевого  та 3100,23 грн. до державного бюджету будуть 

перераховано до 15 вересня 2018 року. 

2. Котли які отримали  від ФОП Каплун Н.О. замість котлів  «Gefest-profi  

U» в кількості 4 штуки рівноцінні даним котлам (довідка додаеться) 

3. Порушення щодо завищення вартості виконаних робіт в сумі 81043,01 

грн. будуть усунені слідуючим чином : 

ФОП Шиманський Р.М.  в сумі 10547,23грн. поверне кошти до 10,09,2018 

року 

ФОП Саварін О.О  в сумі 6040,26 грн. поверне кошти до 15,09,2018 року 

ПП «Альп-пром»   в сумі 64455,52 грн. 03,09,2018 року  подається 

позовна заява до господарського судує. 

4. Товарно - матеріальні  цінності на суму 51347,13 грн. про проведенні 

інвентаризації згідно договору знаходились на матеріальному зберіганні: 

Матеріальні цінності по Сусловецькій ДНЗ  на суму 9900,00 грн. 

повернуто на склад. 

Матеріальні цінності на суму 33037,20 грн. ( недовіз  фарби 

водоемульсійної)  отримано і розподілено по закладах освіти . 

Матеріальні цінності по ДЮСШ на суму 3930,00 буде повернуто до 

15,09,2018 року. 

Матеріальні цінності поДЮСШ на суму 4479,93 грн. повернуто на склад. 



5. Безпідставно списані товаро –матеріальні цінності згідно актів списанні в 

сумі 5040,00 грн (мінеральна вата в кількості 12 рулонів списана на 

ремонт ДЮСШ) буде повернута до 15,09,2018 року. 

6. За порушення вимог ст.. 94 ст.102-1 Кодексів закону про працю п. 2 

постанови Кабінету Міністрів України від  03,04,1993 року № 245 «Про 

роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і 

організацій» на завідуючої кадрами Сапіташ Р.В. накладено штраф в сумі 

посадового окладу. 

7. Акумуляторні батареї зняті з шкільних автобусів було здано  сума 1680,00 

грн. поступила на спеціальний рахунок загальноосвітніх шкіл. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


