
ЗВІТ 

про діяльність відділу освіти, культури, молоді та спорту  

Іванівської районної державної адміністрації Херсонської області  

за жовтень 2020 року 

 

          Відповідно до плану роботи відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Іванівської районної державної адміністрації на жовтень 2020 року відбулося 

засідання наради при начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту 

районної державної адміністрації з питань: «Про реалізацію державної 

антикорупційної політики України, пріоритети, шляхи та принципи її реалізації 

в закладах загальної середньої освіти району», «Про підсумки обліку учнів та 

результати розподілу і закріплення території  обслуговування», «Про стан 

роботи з забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти району». 

           Відбувся районний семінар для керівників закладів освіти та педагогів 

«Нова українська школа: від знань до компетентності» на базі 

Новодмитрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

            Проведено засідання атестаційної комісії щодо затвердження списків 

педпрацівників, що атестуються. 

            За закладами загальної середньої освіти району закріплено території 

обслуговування.           

            Надано звіти: 83-РВК, 1 –ЖКГ, 4 – МТП, з праці № 1 – ПВ, про 

заборгованість за бюджетними коштами (форми № 7 д, № 7 м), про 

надходження та використання коштів загального фонду (форми № 2 д,  № 2 м), 

квартальний бухгалтерський звіт, звіт про пожежі та наслідки від них, про стан 

травматизму і смертності учасників освітнього  процесу. 

            Проводиться моніторинг задоволення освітніх потреб осіб, які вимушені 

були змінити місце проживання у зв’язку з проведенням антитерористичної 

операції на сході України та анексією АР Крим, щотижневий моніторинг стану 

проходження опалювального періоду 2020/21 року.  

            Проаналізовано виконання програми соціально-економічного розвитку 

району. 

  В закладах культури та загальної середньої освіти району проведено 

заходи до Дня працівників освіти, Дня людей похилого віку, Дня Захисника 

України, Дня визволення району від нацистів. Відбулися ігри-змагання Кубку 

закриття сезону з футболу серед молодіжних та любительських команд. 

 У зв’язку з карантинними обмеженнями: 

 - не проведено районні спортивні змагання для учнів закладів загальної 

середньої освіти з тенісу настільного, районні змагання з шахів, шашок; 

 - перенесено на листопад 2020 року районні семінари для керівників 

закладів освіти та педагогів: «Підвищення професійної компетентності педагога 

в умовах Нової української школи» на базі Агайманської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів, «Розвиток пізнавальних інтересів здобувачів освіти через 

систему нестандартних уроків з використанням ІКТ» на база Дружбівського 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 
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дошкільний навчальний заклад», семінар для відповідальних за 

пожежну безпеку в закладах освіти району.  

 Діяльність відділу освіти, культури, молоді та спорту районної державної 

адміністрації та виконання заходів плану висвітлено у районній газеті «Нове 

життя», на сайті відділу освіти, культури, молоді та спорту районної державної 

адміністрації у соціальній мережі «Фейсбук».  

             

 

Начальник відділу освіти, 

культури, молоді та спорту 

районної державної адміністрації                                    Людмила ШИКУЛЕНКО 


