
 

 

ЗВІТ 

про діяльність відділу світи, культури, молоді та спорту  

Іванівської районної державної адміністрації Херсонської області  

в галузі освіти за вересень 2019 року 

 

24 вересня 2019 року відбулося засідання колегії відділу освіти, культури, 

молоді та спорту районної державної адміністрації з питань: «Про початок                    

2019/20 навчального року в закладах освіти району та стан підготовки до роботи в 

осінньо-зимовий період 2019/20 року», «Про результати державної підсумкової 

атестації та зовнішнього незалежного оцінювання у 2019 році», «Про стан 

виконавської дисципліни працівників відділу освіти, культури, молоді та спорту 

районної державної адміністрації та керівників закладів освіти і культури щодо 

виконання актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Департаменту освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації, 

розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій», «Про 

стан кадрової роботи в галузі освіти району, забезпечення закладів загальної 

середньої та дошкільної освіти району педагогічними кадрами, аналіз прибуття 

молодих спеціалістів», «Про затвердження плану роботи відділу освіти, культури, 

молоді та спорту районної державної адміністрації на ІV квартал 2019 року», «Про 

підсумки літнього відпочинку 2019 року». 

Проведено експертно-консультативну діяльність з питання виконання 

делегованих повноважень органів виконавчої влади, визначених статтею 32 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконкомом Любимівської 

сільської ради;   

Відбулося засідання районної федерації з футболу та семінари: з питань 

організації харчування у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, для 

керівників закладів освіти та культури «Вимоги законодавства України про працю як 

важіль попередження корупційних діянь», семінар-практикум «Актуальні проблеми 

розвитку дитячо-юнацького туризму і краєзнавства».  

Проведено облік дітей шкільного віку та учнів. 

           Здійснено переоснащення навчальних кабінетів сучасним обладнанням з метою 

впровадження «Нової української школи», організаційну роботу щодо завозу 

підручників. Використано кошти субвенції на створення освітнього простору в 

рамках реалізації концепції «Нова українська школа» для закладів загальної середньої 

освіти у сумі 148048 грн, місцевих коштів –  392927 грн. 

Видано накази про зарахування до кадрового резерву, про створення 

атестаційної комісії. 

У закладах загальної середньої освіти проведено заходи в рамках реалізації 

просвітницького проекту «Я маю право», реалізації антикорупційної програми, до 

вшанування 78-ї річниці від початку трагедії в урочищі Бабиного Яру, День знань та 

свято Першого дзвоника, рейд «Урок», громадський огляд по охороні дитинства,  

Олімпійський день, Олімпійський урок та Олімпійський тиждень, операцію 

«Всеобуч», тиждень безпеки дитини, Всесвітній день прибирання «World Cleanup 

Day», Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід Challenge Fest, тиждень 

протидії булінгу; у закладах дошкільної освіти відзначено День дошкілля; закладами 

культури проведено Всеукраїнський день бібліотек. 

Проведено молодіжні та спортивні заходи: міжшкільні та районні змагання з 

Кубку закриття футбольного сезону району, районні спортивні змагання до Дня 

фізичної культури і спорту, Чемпіонат району з футболу серед молодіжних та 



 2 

любительських команд. Забезпечено участь районної збірної команди різних 

категорій населення в Першій лізі Херсонської області з футболу серед аматорських 

команд 2019 року. 

Надано методичну та практичну допомогу з питань розвитку колективів 

художньої самодіяльності в селі та з підготовки й проведення масових заходів до 

календарних і професійних свят.   

 Проаналізовано результати прийому громадян за місцем проживання у селах 

Шотівка (Іванівська ОТГ), Українське. 

Діяльність відділу освіти, культури, молоді та спорту Іванівської районної 

державної адміністрації постійно та систематично висвітлюється на власному веб-

сайті та на сайті районної державної адміністрації.  

 
 

Начальник відділу освіти,  

культури, молоді та спорту 

районної державної адміністрації                                           Людмила ШИКУЛЕНКО 
 

 

   

           


