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Вступ 

План роботи управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради 

розроблено на основі аналізу роботи закладів освіти в 2019-2020 навчальному 

році, виходячи із рекомендацій та річного плану роботи департаменту освіти і 

науки Закарпатської ОДА, за пропозиціями працівників управління, центру 

професійного розвитку педагогічних працівників, керівників закладів освіти 

громади. 

Відповідаючи в межах компетенції за здійснення освітньої політики на всіх 

рівнях освіти, в основі планування роботи Управління є виконання Концепції 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти „Нова 

українська школа”, Законів України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про 

повну загальну середню освіту”, „Про вищу освіту”, „Про позашкільну освіту”, 

„Про охорону дитинства”, „Про оздоровлення та відпочинок дітей”, державних і 

регіональних програм.  

Водночас заходи  Плану роботи Управління на 2021 рік спрямовано на 

дотримання і забезпечення виконання основних положень Конституції України, 

указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України розпоряджень 

голови обласної державної адміністрації, рішень сесій обласної ради, нормативних 

та розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України, рішень 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації, розпоряджень міського голови,  

наказів управління освіти, молоді та спорту. 
Заплановані заходи спрямовані на досягнення основної мети – всебічний 

розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, 

інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і 

необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання 

відповідальних громадян.  

Управління освіти, молоді та спорту свою діяльність спрямовуватиме на 

забезпечення якості освіти, яка б відповідала сучасним запитам з боку особистості 

та суспільства, потребам економіки регіону, на покращення матеріально-технічної 

бази закладів освіти та інноваційний розвиток системи дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної  освіти. Результатом таких зусиль має стати формування 

свідомих, суспільно активних громадян, здатних забезпечити економічне 

зростання і культурний розвиток країни. 

План роботи на 2021 рік є базовим, корекція його завдань і змісту 

здійснюватиметься через щомісячне, щотижневе планування та аналіз його 

виконання. 
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І. Аналіз роботи управління освіти, молоді та спорту  
Мукачівської міської ради за 2020  рік та основні завдання на 2021 рік 

У 2020 році діяльність управління освіти, молоді та спорту Мукачівської 

міської ради та освітньої галузі громади, як і України в цілому, коригувалася 

відповідно до нормативних документів, пов’язаних із встановленням карантину та 

запровадженням посилених протиепідемічних заходів у зв’язку із значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. Так, запровадження з березня 2020 року карантину 

на усій території України змінило формат організації роботи усіх державних 

установ, у тому числі установ освіти, внесло корективи у проведення ряду заходів, 

передбачених на 2020 рік. Та попри це, на виконання Плану роботи Управління на 

2020 рік працівники в рамках реалізації Законів України „Про освіту”, „Про повну 

загальну середню освіту”, Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти „Нова українська школа” на період до 

2029 року, Програми Президента України „Велике будівництво” в місті вжито 

заходи для забезпечення додержання конституційних прав та свобод дитини, 

гарантій з охорони дитинства, реалізації прав дітей на освіту, безпечне для життя і 

здоров’я освітнє середовище, збереження та зміцнення здоров’я підростаючого 

покоління, для покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, виявлення 

та підтримки обдарованої і талановитої учнівської молоді, а також педагогів, які 

досягають найкращих результатів у наданні якісних освітніх послуг.  

Дошкільна освіта 

На сьогоднішній день наявна мережа закладів дошкільної освіти відповідає 

регіональним особливостям, забезпечує потреби громадян в освітніх послугах, 

враховуючи індивідуальні та національні інтереси, здібності і обдарування дітей. 

У Мукачівській міській ОТГ функціонує 32 заклади дошкільної освіти та 1 

навчально-виховний комплекс приватної форми власності. Працюють заклади, у 

яких освітній процес здійснюється на угорській мові навчання (ДНЗ №17, ЗДО № 

4), п'ять груп з англійською мовою навчання (ДНЗ № 5 (1 група), ДНЗ № 19 (2 

групи), ЗДО № 10 (2 групи). У ДНЗ № 20 функціонує спеціальна група для дітей з 

особливими потребами та у ДНЗ №16 – логопедична група. На даний час у 

закладах дошкільної освіти організовано роботу  34-х інклюзивних груп, у яких 

виховується 38 дітей з особливими потребами.  

Протягом останніх років є тенденція збільшення кількості дітей та 

відповідно кількості груп. Станом на сьогоднішній день у закладах дошкільної 

освіти міста працюють 204  групи (з 10,5 та 12 год. перебуванням дітей), у яких 

виховуються 4187 дітей, що становить: 104,5 % дітей віком від 3 до 6 років, 

100,9% - дітей 5-річного віку. У середньому на 100 місцях виховується 91 дитина.  

Управлінням освіти, молоді та спорту  щороку вивчається питання про 

збільшення кількості місць у закладах дошкільної освіти. Черги на зарахування 

дітей до дошкільних закладів міста немає. 
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Загальна середня освіта 

З початку 2019-2020 навчального року  в місті функціонувало 5 закладів 

загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів, 3 спеціалізовані школи І-ІІІ ступенів, 1 

заклад загальної середньої освіти І – ІІ ступенів, 7 навчально-виховних 

комплексів, 1 ліцей. Два навчальні заклади недержавної форми власності та два 

заклади загальної середньої освіти  обласного підпорядкування. 

З 1 січня 2020 року внаслідок створення Мукачівської міської об’єднаної 

територіальної громади до мережі закладів освіти приєдналися: Павшинська 

загальноосвітня школа І ступеня, Лавківська та Нижньокоропецька 

загальноосвітні школи І-ІІ ступенів та Новодавидківська і Дерценська   

загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів. 

З метою приведення у відповідність типів закладів освіти до вимог Закону 

України «Про освіту» було реорганізовано шляхом поділу 7 навчально-виховних 

комплексів та створено 5 ліцеїв і 2 гімназії. 

 На даний час в Мукачівській міській об’єднаній територіальній громаді 

функціонують: 1 заклад загальної середньої освіти І ступеня, 3 заклади загальної 

середньої освіти І – ІІ ступенів, 2 гімназії,  7 закладів загальної середньої освіти 

І – ІІІ ступенів, 3 спеціалізовані школи І-ІІІ ступенів, 6 ліцеїв. У 2019/2020 н.р. у 

закладах загальної середньої освіти функціонували 473 класи, в яких здобували 

загальну середню освіту 12109 учнів.  

Згідно проекту мережі в новому 2020-2021 навчальному році заплановано 

відкрити 473 класи, в яких навчатимуться 12255 учнів Мукачівської міської 

об’єднаної територіальної громади. З них планують вперше сісти за шкільні 

парти 1286 першокласників. 

Крім того в Мукачівській ОТГ функціонували два навчальні заклади 

недержавної форми власності (ліцей ім. Св. Іштвана з профільним навчання 

інформатики та іноземних мов та приватний навчально-виховний комплекс 

«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

«Еммануїл»), два - обласного підпорядкування (Закарпатський обласний ліцей-

інтернат з посиленою військовою фізичною підготовкою та Мукачівська 

спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів). 

Станом на 15 червня 2020 року (відповідно до наказів про зарахування учнів 

до 1 класу закладів загальної середньої освіти) сформовано 46 перших класів, в 

яких навчатиметься 1104 учнів, інформацію у розрізі закладів освіти наведено в 

таблиці: 
 Повна назва закладу освіти К-ть 1 

класів 

(А, Б, В) 

К-ть дітей 

у 1 класі 

(окремо за 

класами) 

ПІБ вчителя 

Мукачівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 1 

імені О.С. Пушкіна  

Мукачівської міської ради 

Закарпатської області  

1-А 

1- Б 

  

 

30 

30 

Костик Вероніка Іванівна 

Махлинець Сніжана Дмитрівна 
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Мукачівська загальноосвітня  

школа І-ІІІ ступенів № 2 

ім.Т.Г.Шевченка  

Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

 1-А 

1- Б 

1-В 

30 

30 

30 

Капац Наталія Василівна 

Костик Світлана Михайлівна 

Салай Діана Юріївна 

Мукачівська спеціалізована  

школа     І-ІІІ ступенів № 3  

ім. Ф.Ракоці ІІ з поглибленим 

вивченням окремих 

предметів та курсів 

Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

1-А 

1- Б 
 

33 

33 

Антал Сільвія Костянтинівна 

Фаркаш Ніколетта Йосипівна 

Мукачівська  спеціалізована  

школа     І-ІІІ ступенів № 4   з 

поглибленим вивченням 

окремих предметів та курсів 

Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

1-А 

1-Б 

36 

36 

Бунтушак Наталія Михайлівна 

Імстичей Анжеліка Євстахівна 

Мукачівський ліцей № 5 

Мукачівської міської ради 

Закарпатської області   

1-А 

  1-Б 

 

31 

34 

Яцканич Анжеліка Андріївна 

Микуліна Еліна Михайлівна 

Мукачівський ліцей № 6 

Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

1-А 

1-Б 

1-В 

1-Г 

22 

20 

22 

22 

Рогач Яна Віталіївна 

Тимошенко Тетяна В`ячеславівна 

Мартин Тетяна Дмитрівна 

Машіка Ірина Петрівна 

Мукачівська загальноосвітня  

школа              І- ІІІ ступенів 

№ 7 Мукачівської міської 

ради 

Закарпатської області 

1-А 

1-Б 

21 

21 

Понзель Тетяна Іванівна 

Шпеник Тетяна Омелянівна 

Мукачівський ліцей  № 8 
Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

1-А 

1- Б 

1-В 

 

30 

30 

14 

Безсмертна Валентина Анатоліївна 

Вагерич Катерина Франтишківна 

- 

Мукачівська гімназія № 9  

Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

 

1-А 6 Деревянко Надія Богданівна 

Мукачівський ліцей  № 10 
Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

1-А 

2- Б 

1-В 

 

17 

17 

16 

Кримська Олена Василівна 

Голуб Світлана Михайлівна 

Боднарук Руслана Петрівна 

Мукачівський ліцей  № 11 
Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

1-А 

1-Б 

1-В 

1-Г 

22 

22 

22 

22 

Клованич Світлана Віталіївна 

Варваринець Йолана Андріївна 

Талабішка Ольга Миколаївна 

Грабовецькі Віра Олександрівна 
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Мукачівська загальноосвітня  

школа              І- ІІІ ступенів 

№ 13 

Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

1-А 

 1-Б 

1-В 

1-

Інтелект 

29 

28 

11 

28 

Бігарій Наталія Степанівна 

Скиба Віолетта Василівна 

Малеш Ярослава Іванівна 

Гаймахер Тамара Вікторівна 

Мукачівська загальноосвітня  

школа              І- ІІ ступенів 

№ 14 

Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

1-А 

1-Б 

1-В 

30 

30 

30 

Тайпс Чілла Ернестівна 

Юдик Беата Карлівна 

Решетар Ольга Олександрівна 

Мукачівська  спеціалізована  

школа     І-ІІІ ступенів № 16   

з поглибленим вивченням 

окремих предметів та курсів 

Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

1-А 

1-Б 

 

30 

30 

 

Удварі Діана Степанівна 

Лизанець Алла Георгіївна 

Мукачівська загальноосвітня  

школа                І-ІІІ ступенів 

№ 20 ім.О.Духновича  

Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

1-А    

1-Б  

1-В 

20 

17 

20 

Юхта Наталія Омелянівна 

Гонак Вікторія Іванівна 

Шіц Діана Леонідівна 

Нижньокоропецька ЗОШ І-ІІ 

ступенів 

Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

1-А 17 Жеребак Наталія Василівна 

Новодавидківська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

1-А    

1-Б  

 

18 

19 

Микуланинець Світлана Степанівна 

Кабацій Любов Штепанівна 

Павшинська ЗОШ І ступеня 

Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

1-А 20 Бундаш Віталія Юріївна 

Дерценська  ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

1-А 13 Домокош Валерія Вікторівна 

Лавківська ЗОШ І-ІІ ступенів 

Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

1-А 15 Пилипанинець Марина Іванівна 

Всього 46 1104         

 

 

 

  Мукачівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 впродовж трьох років 

є учасником всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України», 

метою якого є впровадження в національний освітній простір системи навчання і 

виховання здібних та обдарованих дітей, відповідно до основних положень 

Концепції «Нова українська школа». 
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                    Вже другий рік поспіль 4 класи (2 перші та 2 другі) Мукачівського ліцею 

№8 працюють за інтегрованою програмою Ажеліки Цимбалару «На крилах 

успіху». Використовується інноваційний підручник, який у цікавій і доступній 

формі дитячого журналу презентує зміст навчальних предметів, які інтегруються, 

кожного робочого тижня за новою тематикою. Унікальність посібника полягає 

також і у тому, що він органічно поєднує функції підручника і робочого зошита: 

діти можуть писати, розфарбовувати, підкреслювати тощо безпосередньо у ньому. 

Активно використовуються інтерактивні технології навчання: створення ситуації, 

коли учні виступають у ролі тих, хто навчає інших, навчання у грі, робота в парах 

і командах (квести, навчальні проєкти, дослідження, екскурсії тощо). 

              
         З метою організації та забезпечення своєчасного підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників регіональними тренерами Горонді О.І. та Вагерич К.Ф. 

були проведені навчальні тренінги по підготовці вчителів, які впроваджуватимуть 

Державний стандарт початкової освіти у 2020/2021 та 2021/2022 навчальних 

роках. Також було проведено тренінги з використання ігрових технологій 

навчання   (за методикою Lego Foundation) для вчителів, які навчали перші класи у 

2019-2020 навчальному році. Директори закладів освіти, заступники директорів з 

навчально-виховної роботи у початковій школі, вчителі початкових класів, 

іноземних мов, які навчають учнів перших класів, пройшли курси підвищення 

кваліфікації в ЗІППО. 
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Для забезпечення якісної, сучасної та доступної середньої освіти «Нова 

українська школа» у 2019/2020 навчальному році з державного бюджету було 

виділено 1554, 9 тис.грн. та з місцевого бюджету – 2789, 4 тис.грн. Для 

підготовки до 2020/2021 навчального року  з державного бюджету виділено 2 344, 

5 тис. грн. та з місцевого бюджету – 3 525, 3 тис. грн., які буде спрямовано на 

закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних меблів для початкових класів НУШ, 

комп’ютерного обладнання.  

З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на 

здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, надання психолого-

педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та 

забезпечення їх системного кваліфікованого 

супроводу у 2018-2019 навчальному році було 

створено Мукачівську міську комунальну установу 

«Інклюзивно-ресурсний центр».  Для організації 

належної роботи рішенням сесії Мукачівської міської 

ради було виділено приміщення  по вул.Стуса Василя. 

3.  Протягом 2019-2020 років коштом міського 

бюджету було відремонтовано та облаштовано 8 

приміщень: 

 -кабінет практичного психолога; 

- кабінет вчителя-логопеда; 

- кабінет вчителя-дефектолога; 

- кабінет вчителя- реабілітолога; 

- ресурсна кімната; 

- темна сенсорна кімната; 

- ігрова зона сенсорно-моторного розвитку; 

- навчально-інформаційна зона; 

- санвузли. 

          Також у 2020 році було відремонтовано та 

оновлено фасад будівлі та проведено роботи по благоустрою.  Загалом із міського 

бюджету було виділено 1 937 784  грн. Додатково виділені кошти (249 000 грн.) на 

облаштування дитячого майданчика. 

Відповідно до штатного розпису в Центрі працюють: 

- Практичні психологи – 3 ст.; 

- Вчителі-логопеди – 2 ст.; 

- Вчителі- дефектологи –1,5 ст.; 

- Вчитель - реабілітолог – 1 ст.; 

- Вчитель -сурдопедагог – 0,5 ст. 

За час роботи до ІРЦ подано 292 заяви щодо проведення комплексної 

психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини та отримання послуг фахівців 

ІРЦ. 
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Для всіх дітей з особливими освітніми потребами було проведено 

комплексне обстеження, сформовано висновки, розроблені програми розвитку та 

надані рекомендації. За результатами комплексної оцінки організовано 

інклюзивне навчання для 127 дітей з ООП, укладено договори на надання 

корекційних послуг.  Діти, які не отримують корекційно-розвиткові послуги в 

навчальних закладах, знаходяться на індивідуальному або сімейному навчанні  

займаються з фахівцями на базі ІРЦ.  

Кількість дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним 

навчанням, у 2019/2020 н.р. та прогнозована кількість дітей з особливими 

освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням, станом на 01.09.2020 

наведено в таблиці. 
№ 

з/п 

Повна назва закладу освіти 

Кількість дітей з 

особливими освітніми 

потребами, охоплених 

інклюзивним 

навчанням, у 2019/2020 

н.р.  

Прогнозована кількість 

дітей з особливими 

освітніми потребами, 

охоплених інклюзивним 

навчанням, станом на 

01.09.2020  

1.  Мукачівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 

імені О.С. Пушкіна Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

2 4 

2.  Мукачівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 

імені Т.Г. Шевченка Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

4 6 

3. Мукачівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 

імені Ф. Ракоці ІІ з поглибленим вивчанням окремих 

предметів  та курсів Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

4 6 

4. Мукачівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4 з 

поглибленим вивчанням окремих предметів  та курсів 

Мукачівської міської ради Закарпатської області  

1 2 

5. Мукачівський  ліцей № 5 Мукачівської міської ради 

6.Закарпатської області 
3 6 

6. Мукачівський  ліцей № 6 Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 
8 9 

7. Мукачівська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 
7 9 

8. Мукачівська гімназія  № 9 Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 
2 3 

9. Мукачівський  ліцей № 10 Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 
11 15 

10. Мукачівський  ліцей № 11 Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 
9 13 

11. Мукачівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 

Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

22 26 

12. Мукачівська гімназія  № 15 Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 
5 5 

13. Мукачівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 16 з 

поглибленим вивчанням окремих предметів  та курсів 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 

- 1 

14. Мукачівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 

імені   О. Духновича Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

8 10 

15. Мукачівський  ліцей № 8 Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 
3 5 
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16. Мукачівський заклад дошкільної освіти № 1 

Мукачівської міської ради Закарпатської області  
5 2 

17. Мукачівський дошкільний навчальний заклад № 3 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 
- 1 

18. Мукачівський заклад дошкільної освіти № 4 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 
- 1 

19. Мукачівський дошкільний навчальний заклад № 5 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 
3 1 

20. Мукачівський дошкільний навчальний заклад № 8 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 
4 6 

21. Мукачівський дошкільний навчальний заклад № 9 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 
- 1 

22. Мукачівський заклад дошкільної освіти № 10 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 
- 1 

23. Мукачівський дошкільний навчальний заклад № 12 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 
1 - 

24. Мукачівський заклад дошкільної освіти № 14 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 
1 - 

25. Мукачівський дошкільний навчальний заклад № 15 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 
- 1 

26. Мукачівський дошкільний навчальний заклад № 16 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 
3 1 

27. Мукачівський дошкільний навчальний заклад № 17 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 
2 2 

28. Мукачівський дошкільний навчальний заклад № 18 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 
3 5 

29. Мукачівський дошкільний навчальний заклад № 19 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 
5 4 

30. Мукачівський дошкільний навчальний заклад № 20 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 
2 1 

31. Мукачівський дошкільний навчальний заклад № 21 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 
3 2 

32. Мукачівський заклад дошкільної освіти № 22 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 
1 1 

33. Мукачівський дошкільний навчальний заклад № 23 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 
1 1 

34. Мукачівський дошкільний навчальний заклад № 25 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 
1 2 

35. Мукачівський дошкільний навчальний заклад № 28 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 
1 1 

36. Мукачівський дошкільний навчальний заклад № 29 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 
1 1 

37. Мукачівський дошкільний навчальний заклад № 33 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 
1 2 

38. Павшинський заклад дошкільної освіти Мукачівської 

міської ради Закарпатської області 
- 1 

39. Нижньокоропецький заклад дошкільної освіти 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 
- 1 

 Усього 127 150 

Протягом 2019-2020 навчального  року   спеціалісти Центру отримали 

сертифікати на використання адаптованих діагностичних методик  для дітей з 

особливими освітніми потребами, пройшли навчання за програмами 

«Нейропсихологічна діагностика та корекція в дитячому віці» та «Сенсорна 

інтеграція». 
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Щомісяця фахівці ІРЦ проводять  заняття та розширені консультації  для 

практичних  психологів  навчальних закладів, асистентів педагогів та батьків   

дітей з ООП.  

У Мукачівській міській об’єднаній територіальній громаді створено безпечні 

умови навчання та виховання:  

інформацію про вбиральні в усіх закладах загальної середньої освіти 

наведено в таблиці:  
 

№ 

з/п 

Повна назва закладу освіти із 

зазначенням (у разі наявності) 

усіх окремих корпусів  

Наявність 

вбиралень 
Внутрішні вбиральні 

Зовнішні 

вбиральні, що  

відповідають 

сан.-гігієн. 

вимогам 

*Причина 

  внутрішніх  зовнішніх  потреба в 

облашт.  

неможливість 

облашт.
*
  

1 Мукачівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 1 імені 

О.С. Пушкіна Мукачівської 

міської ради Закарпатської 

області 

 так  - -    

2 Мукачівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 2 імені 

Т.Г. Шевченка Мукачівської 

міської ради Закарпатської 

області 

 

 

 

так 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

3 Мукачівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 3 імені Ф. 

Ракоці ІІ з поглибленим 

вивчанням окремих предметів  та 

курсів Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

 

 

 

так 

 

 

 

- 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

  

4  Мукачівська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 4 з 

поглибленим вивчанням окремих 

предметів  та курсів Мукачівської 

міської ради 

Закарпатської області 

так - – – - 

 

5 Мукачівський  ліцей № 5 

Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

     

 

початкова ланка так - - - -  

старша школа так - - - -  

6 Мукачівський  ліцей № 6 

Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

     

 

початкова ланка так - - - -  

старша школа так - - - -  

7 Мукачівська  загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 7 

Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

так - - - - 

 

8 Мукачівський  ліцей № 8 

Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

     

 

початкова ланка  так - - - -  

старша школа так - - - -  

9 Мукачівська гімназія  № 9 

Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

так - - - - 
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10 Мукачівський  ліцей № 10 

Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

так - - - - 

 

11 Мукачівський  ліцей № 11 

Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

так - - - - 

 

12 Мукачівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 13 

Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

так - - - - 

 

13 Мукачівська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів № 14 

Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

так - - - - 

 

14 Мукачівська гімназія  № 15 

Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

так - - - - 

 

15 Мукачівська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 16 з 

поглибленим вивчанням окремих 

предметів  та курсів Мукачівської 

міської ради 

Закарпатської області 

так - - - - 

 

16 Мукачівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 20 імені             

О. Духновича Мукачівської 

міської ради Закарпатської 

області 

     

 

початкова ланка так - - - -  

старша школа так - - - -  

17 Мукачівський  ліцей  

Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

так - - - - 

 

18 Новодавидківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Мукачівської міської 

ради Закарпатської області 

     

 

початкова ланка так так - - -  

старша школа так так - - -  

19 Лавківська загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів Мукачівської міської 

ради 

Закарпатської області 

так так - - - 

 

20 Нижньокоропецька 

загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів Мукачівської міської 

ради Закарпатської області 

     

 

початкова ланка так - - - -  

старша школа - так - - -  

21  Павшинська загальноосвітня 

школа І ступеня Мукачівської 

міської ради 

Закарпатської області 

- так - - - 

 

22 Дерценська загальноосвітня 

школа І- ІІІ ступеня Мукачівської 

міської ради 

Закарпатської області 

так  - - - - 

 

Протягом 2019-2020 навчального року заклади не було облаштовано 

внутрішніми вбиральнями  та не було придбано обладнання для харчоблоків. 
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Позашкільна освіта 

Соціальні й економічні перетворення в Україні  зумовлюють важливість 

більш ефективної організації освітнього простору в закладах позашкільної освіти. 

Діяльність   закладів    визначена  Законами України «Про освіту», «Про 

позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в 

Україні» і спрямована  на  вивчення  й  задоволення  освітніх  потреб  вихованців  

та  їхніх  батьків,  мотивування  і  стимулювання розвитку природних  нахилів  та  

творчих  здібностей  вихованців, здобуття  первинних  професійних  знань,  умінь  

і  навичків, необхідних   для  соціалізації,  подальшої  самореалізації.   

У мережі  закладів позашкільної  освіти  змін не відбулося. У Мукачівській 

ОТГ функціонують 3  заклади позашкільної освіти: МЦПО, МЦДЮТ та СОК 

ДЮСШ. 

 У 2019/2020 навчальному році формування дитячого контингенту, мережі 

гуртків та комплектування груп здійснювалось відповідно до робочого 

навчального плану та з урахуванням інтересів, нахилів дітей і підлітків, побажань 

їх батьків.  

 Мукачівський центр дитячої та юнацької творчості –  це особливе  освітнє  

середовище,  куди  діти й молодь йдуть  за покликанням  душі  і  серця,  бажанням  

розвивати  свої  природні  здібності й обдарування. Управління освіти, молоді та 

спорту  Мукачівської міської ради постійно дбає щодо покращення  матеріально-

технічної бази закладу. Зокрема, з міського бюджету за звітній період було 

витрачено коштів в сумі 136095,37 грн. для придбання комп’ютерного, музичного 

обладнання, електричної апаратури і побутових приладів, сценічного одягу, 

господарських товарів та інших матеріальних засобів. На проведення культурно-

мистецьких заходів, майстер-класів, родинних свят, акцій, інших івентів з 

міського бюджету було використано 23869,00 грн. 

У 2019-2020 н.р. освітній процес у МЦДЮТ забезпечували 28 (в 2018-2019 

н.р. -25) педагогічних працівників, з них  5 за сумісництвом. 

Згідно навчального плану та мережі гуртків  на кінець навчального року  в 

гуртках МЦДЮТ навчалось та виховувалось 1441(1482 ) вихованців в 93(92) 

групах. 

У 2019-2020 навчальному році  Центр дитячої та юнацької творчості   24(44) 

випускникам вручив свідоцтва про закінчення позашкільної освіти. Загалом з 2010 

року в МЦДЮТ 250  випускників отримали свідоцтва про закінчення 

позашкільної освіти.    

  З метою забезпечення необхідних умов для розвитку дітей та учнівської 

молоді в системі допрофесійної підготовки, виявлення обдарованої молоді та 

залучення її до занять у гуртках МЦДЮТ,  виховання національної свідомості 

систематично проводяться міські свята, турніри конкурси, майстер-класи, виховні 

заходи, екскурсії. Протягом 2019-2020 навчального  року було проведено  130 

культурно-мистецьких заходів, до яких  було залучено близько  6080 учасників.  

Творчі колективи  Мукачівського Центру дитячої та юнацької творчості прийняли 
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участь в 27 конкурсах, фестивалях та змаганнях обласного, Всеукраїнського 

та Міжнародного рівнів.  

Особлива увага у 2019-2020 н.р. приділялась роботі по залученню дітей та 

підлітків пільгових категорій до гурткової роботи. Щороку  оновлюється банк 

даних.Так, у 2019-2020н.р. було залучено 221 дітей  пільгових  категорій. 

Мукачівський центр позашкільної освіти – комплексний заклад 

позашкільної освіти, який працював над проблемним питанням  «Виховання 

національної самосвідомості громадянина України» та «Створенням умов для 

вільного розвитку особистості вихованців шляхом залучення їх до різноманітних 

видів творчої діяльності».  

У 2019-2020 навчальному році в Мукачівському центрі позашкільної освіти 

працював 71 гурток (70 в 2018-2019 н.р.), 21 профіль (20), в яких займались 1082 

гуртківці (1078 вихованців). Працювало в МЦПО 19 основних педагогів та 3 за 

сумісництвом.  

Протягом  2019-2020 навчального року спостерігається розширення мережі 

гурткової роботи, зокрема соціально-реабілітаційного напрямку:  впроваджено 

новий гурток «Психологія». В 2019-2020  навчальному році  

в  МЦПО займались 202 гуртківців  із соціально-

незахищених категорій. Методична робота МЦПО  

спрямована на становлення та розвиток творчої 

майстерності педагога з метою забезпечення ефективності 

навчально-виховного процесу. Так, керівник гуртка-

методист Шкріба Василь Михайлович видав  методичний 

посібник на тему «Відродження духовності й моралі, 

формування всебічно розвинутої, здорової особистості 

засобами туризму та краєзнавства» та  у 2020 році  став 

лауреатом Мукачівської міської премії ім. О.Духновича.  

Протягом навчального року виділено кошти з місцевого бюджету  на 

покращення матеріальної бази Мукачівського центру позашкільної освіти, а саме: 

- модернізація навчальної, матеріально-технічної бази, оснащення сучасним 

обладнанням– 27218,00 грн.; 

- придбання матеріалів для організації та проведення міських заходів з 

учнівською молоддю – 35480,00 грн.; 

- належне утримання зоокуточку – 10925,00 грн.; 

- розширення мережі гуртків, груп  та інших творчих об’єднань –28320,00 

грн.; 

- благоустрій «Учнівського дендрологічного парку» - 8447,00 грн.; 

- належне утримання території, теплиці, будівель Мукачівського центру 

позашкільної освіти – 10095,40 грн. 

Мукачівський  спортивно-оздоровчий комплекс дитячої юнацької 

спортивної школи є позашкільним навчальним закладом спортивного профілю, 

головною метою  якого є - створення умов для  гармонійного  розвитку  

особистості,  зміцнення здоров’я школярів, розвиток їх здібностей в обраному виді 
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спорту, визнаному в Україні, фізичний розвиток, змістовний відпочинок і 

дозвілля дітей та молоді, набуття навичок здорового способу життя, підготовка 

спортсменів для резервного спорту. 

  У СОК ДЮСШ функціонує 6 відділень з видів спорту: баскетбол, бокс, 

велоспорт, гімнастика художня, легка атлетика  та   пауерліфтинг  - займається 380 

учнів в 40 групах: на відділенні баскетболу - 7 груп - 90 учнів; відділенні боксу -5 

груп - 52 учнів;  відділенні велоспорту -3 групи - 24 учнів; відділенні гімнастики 

художньої – 6 груп – 50 учнів; відділенні легкої атлетики –  16 груп - 140 учнів;  

відділенні пауерліфтингу - 3 групи - 24 учнів;  

  Працює 17 тренерів-викладачів, всі закінчили вищі фізкультурні навчальні 

заклади,  мають категорії. 1 тренер – викладач має вищу категорію, 5 – першу, 7 – 

другу. 

             Забезпечено проведення спортивно-

масових заходів з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту. Протягом 

навчального року проведено наступні заходи зі 

спорту: 

-  новорічний турнір з баскетболу серед 

юнаків 2007р.н та молодших; 

-  турнір з легкої атлетики присвяченого до 

Дня святого Миколая серед юнаків та дівчат 

2008,2009,2010р.н. і молодших; 

-  першість СОК ДЮСШ з художньої 

гімнастики «Мукачівська зірочка – 2019»; 

-  ХХІ-й міжнародний юнацький турнір з 

греко-римської боротьби пам`яті Михайла 

Токаря; 

-  всеукраїнський турнір з легкоатлетичних 

метань «Чотири оберти Сюча»; 

-  турнір з баскетболу до Дня захисника 

України; 

- кубок області з бойового самбо; 

- змагання з легкоатлетичного багатоборства; 

- міжнародний різдвяний турнір з баскетболу серед 

ветеранів; 

- всеукраїнський шаховий фестиваль «Різдвяне Мукачево 

2020»;  

- зимовий чемпіонат України з легкої атлетики (метання); 

- відкритий турнір з карате (серія С) – «FIGHT CUP»; 

- проведено першість області з баскетболу серед юнаків та 

дівчат;  

-міська спартакіада з волейболу серед юнаків ЗЗСО. 

Спортсмени Мукачівської СОК ДЮСШ взяли участь у 44 
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виїзних змаганнях з різних видів спорту обласного, Всеукраїнського та 

міжнародного рівня.  

 Наразі продовжуються роботи по реконструкції СОК ДЮСШ. В рамках 

проєкту передбачається реконструкція спортивно-адміністративного корпусу з 

гуртожитком, сауни-складу, блоку технічних приміщень, будівлі ДЮСШ, блоку 

роздягалень та душових, гаражу, навісу, свердловини високо мінералізованої води, 

тенісних кортів, басейну, трибуни, футбольного поля, спортивного майданчику, 

водогону, каналізації, електромережі, естакади, бігової доріжки, легкоатлетичного 

сектору, службової парковки, велопарковки, пандусів, влаштування освітлення, 

благоустрою та озеленення частини території. 

   
Позашкільна освіта в закладах загальної середньої освіти здійснюється за 

10-ма напрямками позашкільної роботи. Найбільш популярними серед дітей та 

молоді є гуртки художньо-естетичного напряму (62 групи, ),гуртки військово – 

патріотичного напряму (32 групи), гуманітарного напряму (14 груп), соціально-

реабілітаційного напряму (11 груп),секції фізкультурно-спортивного напряму( 7 

груп) та  фізкультурно- оздоровчого напряму ( 4 групи). Працюють секції науково-

технічного напрямку (4 групи), секції дослідницько експериментального напряму 

(2 групи), а також гуртки туристсько-краєзнавчого напряму (5 груп) та еколого- 

натуралістичного напряму ( 3 групи). Відтак, в закладах загальної середньої освіти 

налічується 144 гуртки, в них навчається 2230 вихованців, що становить 20% від 

загальної кількості учнів.  

            Всього до занять з гурткової роботи залучено 1155 дітей пільгових 

категорій. 

Для розвитку творчого потенціалу  учнівської молоді у Мукачівській ЗОШ І-

ІІІ ступенів № 2 ім. Т. Г. Шевченка уже десятий  рік поспіль діє літературна студія 

«Джерельце».   

 Можливість кожній обдарованій дитині розкрити талант, поспілкуватися зі 

своїми ровесниками, відомими письменниками, журналістами, митцями фото і 

малюнками , композиторами дає Міжнародна академія літератури і журналістики 

(МАЛіЖ).  За сприяння управління освіти, молоді та спорту  у липні 2019 року  
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команда м. Мукачева  брала участь у ХVІ Міжнародному фестивалі 

«Рекітське сузір’я».  

Проект «Траєкторія таланту» в Мукачівській загальноосвітній школі №13 

успішно функціонує вже третій рік. У 2019–2020 навчальному році, до міського 

соціально-освітнього проєкту «Траєкторія таланту»  було  залучено 327 учнів 

школи різної вікової категорії, які займаються у двох гуртках за вибором. 

Відкрито 19 гуртків різного напрямку, а саме:  

 Художньо-естетичний (естрадний спів; вокальне мистецтво; ансамбль 

хлопчиків; гра на музичних інструментах фортепіано, гітара; хореографія; 

дизайн одягу; декоративно-ужиткове мистецтво; бісероплетіння, театральне 

мистецтво; радіотеатр) 

 Спортивно-оздоровчий ( волейбол (хлопці, дівчата); баскетбол, кіокушинкай 

карате, черлідинг) 

 Еколого-натуралістичний (природа рідного краю) 

 Гуманітарний (англійська мова) 

 Науково-технічний (основи інформаційних технологій). 

 

 
 Фінансування освітньої галузі 

На 2020 рік  у кошторис видатків виділено  403 837,3 тис. грн., в т.ч.  

враховано наступні кошти освітньої субвенції з державного бюджету:   

- на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної 

середньої освіти 163 960,9 тис. грн.; 

- на підтримку осіб з особливими освітніми потребами для проведення 

корекційно-розвиткових занять в інклюзивних класах  та придбання спеціальних 

засобів корекції психофізичного розвитку, обладнання, дидактичного матеріалу та 
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особливих наочних засобів, які дають змогу виконувати дитиною 

індивідуальну програму її розвитку в сумі 2 028,3 тис. грн.; 

- на оплату праці педпрацівників  інклюзивно-ресурсних центрів в сумі 1 754,2 

тис. грн.; 

- на оплату праці з нарахуваннями педпрацівників загальноосвітніх шкіл 

приватної форми власності в сумі 1 004,0 тис. грн. 

Кошти розподілено на: 

ПОКАЗНИКИ Сума, тис. грн. 

Заробітна плата з нарахуваннями 330 979,2 

Комунальні послуги та енергоносії 23 449,6 

Харчування 16 420,8 

Медикаменти  270,0 

Інші видатки (придбання предметів, 

матеріалів, обладнання поточний ремонт 

приміщень, послуги, відрядження) 

29 978,3 

Соціальне забезпечення (стипендії, одноразова 

допомога при досягненні 18 років, 

преміювання обдарованої молоді, 

педпрацівників  та спортсменів 

2 739,4 

РАЗОМ 403 837,3 

Також у бюджеті на 2020 рік враховано кошти на фінансування приєднаних 

закладів освіти с. Шенборн, с. Н.Давидково, с. Н.Коропець,  

с. Лавки, с. Павшино, с. Дерцен  в сумі 30 375,7 тис. грн. 

 Зокрема у бюджеті враховано кошти на придбання: 

- меблі шкільні,  меблі дитячі, м’який інвентар – 4 680,0 тис. грн. ; 

- комп’ютерне  обладнання –5 700,7 тис. грн.; 

- технологічне обладнання, приладдя для харчоблоків, кухонний інвентар – 

725,4 тис. грн.; 

- будівельні матеріали – 1 500,0 тис. грн.; 

-  господарське приладдя – 1 100,0 тис. грн; 

- спортивний одяг, спортивне обладнання та інвентар –  1 059,0 тис. грн.; 

- протипожежне, рятувальне та захисне обладнання – 255,0 тис. грн.. ; 

- засоби для чищення, прибирання, засоби гігієни - 1 140,7 тис. грн; 

- канцелярські товари, набори учнівської творчості,  ігри, іграшки, стенди, 

таблички, афіші, крейда учнівська, зошити – 2 109,8 тис. грн.; 

- підручники, методичні посібники – 249,9 тис. грн.; 

- музичні інструменти та акустичні пристрої – 272,4 тис. грн.; 

- придбання обладнання та матеріали для гурткової роботи в ПНЗ – 453,2 тис. 

грн.; 

- аварійні роботи в приміщеннях навчальних закладів, протипожежні заходи – 

4858,2 тис. грн.; 

- проведення поточних ремонтів в приміщеннях 7400,00 тис. грн. 
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- Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2018-2020 

роки: стипендії тренерам, спортсменам  180,0 тис. грн.; придбання кубків, 

медалей, нагородної атрибутики для проведення та нагородження переможців 

місцевих змагань  Разом по програмі 200,0 тис. грн.; 

-Програма розвитку освіти м. Мукачева на 2018-2020 роки: стимулюваня 

обдарованої молоді  2 200,0 тис. грн.. 

-Програма впровадження молодіжної політики  на 2018-2020 роки: проведення 

фестивалів, конкурсів, культурно-мистецьких акцій різного рівня серед дітей та 

молоді   430,0 тис. грн.; 

-Програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Мукачева на 2018-2020 роки: 

пришкільні табори 750,0 тис. грн. ; путівки в табори (35 шт.) 198,0 тис. грн.; Разом 

по програмі 948,0 тис. грн.; 

- Програма організації безкоштовного харчування дітей у закладах освіти м. 

Мукачева на 2018-2020 роки : безкоштовне харчування учнів 1-4 класів та учнів 

5-11 класів із числа пільгових категорій 8649,4 тис. грн.. 

Всі заклади загальної середньої освіти Мукачівської міської ОТГ 

підключилися до електронної системи «Моя школа», яка надає можливість 

спростити організацію навчального процесу за допомогою новітніх технологій. До 

системи підключаються не тільки вчителі, але й керівники школи, соціальні 

педагоги, бібліотекарі, медичні працівники та батьки. 

Для впровадження системи «Моя школа» у бюджеті виділено 668, 4 тис.грн. 

Протягом 2019 року з міського бюджету придбано: 

- меблі шкільні,  меблі дитячі, м’який інвентар – 2466,9 тис. грн. ; 

- комп’ютерна техніка, навчальні кабінети, копіювально-розмножувальне 

обладнання, телевізори –6108,7 тис. грн.; 

- ігрові майданчики – 2466, 9 тис. грн.; 

- технологічне обладнання, приладдя для харчоблоків, кухонний інвентар, 

вентиляційне обладнання – 460,2 тис. грн.; 

- будівельні матеріали, ручні знаряддя, інші госптовари – 1 622,2 тис. грн.; 

- спортивний одяг, спортивне обладнання та інвентар –  1 284,0 тис. грн.; 

- металопластикові вікна, двері, міжкімнатні двері – 197, 8 тис. грн. 

- протипожежне, рятувальне та захисне обладнання – 215,1 тис. грн. ; 

- засоби для чищення, прибирання, прання засоби гігієни - 468,2 тис. грн.; 

- канцелярські товари, набори учнівської творчості,  ігри, іграшки, стенди, 

таблички, афіші – 3003,1 тис. грн.; 

- прилади електричні побутові, садова техніка – 281,8 тис. грн. 

- підручники – 37, 9 тис. грн. 

Навчально-матеріальна база  

 Роботи з метою реалізації заходів програми «Велике будівництво» не 

проводилися.  

          Протягом 2019/2020 навчального року проведено  роботи у закладах освіти, 

а саме:  

 - капітальний ремонт благоустрою території ЗОШ № 7 на суму 605,787 тис грн.; 
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 - капітальний ремонт благоустрою території ДНЗ № 17 по вул. Стуса, 42 на суму 

814,688 тис. грн.; 

      
 

- капітальний ремонт благоустрою території ліцею № 6 на суму 936, 544 тис.грн.; 

      
- капітальний ремонт благоустрою території ЗОШ № 14   на суму 226, 660 тис. 

грн.;  
- капітальний ремонт благоустрою території ДНЗ № 29 на суму 534,448 тис. грн.; 
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- капітальний ремонт благоустрою території  ДНЗ № 11  на суму 528,976 

тис. грн. 

     
 

- капітальний ремонт благоустрою території ДНЗ № 18 на суму 944,305 тис. грн. 

 

      
 

 

- капітальний ремонт благоустрою території ДНЗ № 8 на суму 868 032 грн.; 

 

   



 23 

- капітальний ремонт благоустрою території ліцею № 11 на суму 1 823 179  

грн.; 

- реконструкція дитячого спортивно-оздоровчого комплексу СШ № 4 на суму 

1488,784 тис. грн.; 

     
- реконструкція спортивного майданчика ЗОШ № 20 ім. О. Духновича на суму 

1451,513 тис. грн.; 

   
- капітальний ремонт благоустрою території 

ММКУ «Інклюзивно-ресурсний центр» на суму 

552,579 тис. грн.; 

- капітальний ремонт фасаду будівлі ММКУ 

«Інклюзивно-ресурсний центр» на суму 1 385,205 

тис. грн.; 
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- капітальний ремонт приміщень санвузлів початкової ланки  ЗОШ № 13 

на суму 934,160 тис. грн.; 

         
- реконструкція мультифункціонального  майданчика для занять ігровими видами 

спорту у ліцеї № 8 на суму 1469,023 тис. грн.; 

                    
- реконструкція ДЮСШ на суму 12342,931 тис. грн.; 

- капітальний ремонт головного та двох бічних фасадів з укріпленням стін та 

фундаменту ДНЗ № 12 на суму 1586,265 тис.грн. 

   
 

- поточний ремонт приміщень шкіл  на суму  5876,9 тис.грн.;  

- вимірювання опору заземлення та ізоляції проводів, кабелів, апаратів 

електроустаткування  навчальних закладів  на суму  2088,8  тис.грн.;  

- придбання протипожежних засобів на загальну суму 215,1                    тис.грн. 
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- поточний ремонт електроосвітлення (аварійні роботи) Мукачівська гімназія 

№ 15, ДНЗ № 20 на суму 134,907 тис. грн. 

                                 
         На даний час проводяться роботи: 

- реконструкція  ДЮСШ кошторисною вартістю 35 227 000 грн., станом на 

19.06.2020 р. освоєно 12342,0 тис. грн.; 

Планується на 2020-2021 роки проведення робіт по реконструкції та 

капітальному ремонту:  

- будівництво закладу дошкільної освіти на 80 місць с. Нове Давидково; 

- реконструкція футбольного поля по вул. Духновича, 93 м. Мукачево; 

- реконструкція футбольного поля  Павшинської ЗОШ І ступеня; 

- капітальний ремонт шатрового даху Лавківської ЗОШ І-ІІ ступенів. 

  В рамках реалізації проекту по переведенню на альтернативні види палива 

шляхом встановлення твердопаливних котелень на теперішній час, а саме: 

- побудовано 13 котелень (ЗОШ № 7,  гімназія № 15 ,  ліцей № 8, ДНЗ № 8,15, 

16,18, 25, 28, ЗДО № 1, ЗДО № 2,  ЗДО № 13,  ЗДО № 10 на  загальну суму  14 

660 847 грн.,  
-  проводяться  роботи по будівництву та реконструкції котелень  ліцею № 10,  

СШ №16, ліцею № 5  на загальну  суму 7 052 303 грн.,  

 - виготовлена проектно-кошторисна документація на будівництво 7 котелень 

ЗОШ  №  1 СШ № 3,  ліцею № 6,  ЗОШ № 20,  ЗДО № 14, гімназії № 9, ліцею та 

ДНЗ № 20. 

  На реалізацію заходів протипожежної безпеки передбачено: 

 

Назва 

адміністративно-

територіальної 

одиниці 

Передбачено 

коштів місцевих 

бюджетів на 

проведення 

заходів 

протипожежної 

безпеки тис. грн. 

Використано 

коштів 

Оснащено  

Примі

тка 

автоматичною 

сигналізацією 

оповіщення про 

пожежу  

засобами 

пожежогасіння  

ЗДО ЗЗСО ЗДО ЗЗСО  

Мукачівська міська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

570  570 0 2 33 22  

Усього  570 570 0 2 33 22  
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Підвезення учнів 
У 2019-2020 навчальному році автобусом «I-VAN AO7A1 10» реєстраційний 

№ АО 8369 ВВ управлінням освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради 

організовано перевезення до закладів загальної середньої освіти Мукачівської 

міської ОТГ і додому 24-х учнів, що проживають в мікрорайоні «Шипка». 

 

№ 

з/п 

Повна назва 

закладу освіти 
З

а
г
а
л

ь
н

а
 

 к
-т

ь
 у

ч
н

ів
 

Із
 н

и
х

 
п

о
т
р

еб
у

ю
т
ь

 
п

ер
ев

ез
ен

н
я

  

Перевезення забезпечено  
Кількість учнів, що 

забезпечені підвезенням 

шкільним 

автобусом,  

к-ть од.  

найманим 

транспортом, 

к-ть од.  

шкільним 

автобусом  

найманим 

транспортом  

1.  

Мукачівська 

гімназія №9 

Мукачівської 

міської ради 

Закарпатської 

області 

130 24 1 - 24 - 

Підготовка закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період  
        - проводиться чергова повірка лічильників, сигналізаторів, коректорів газу та 

манометрів на суму   123,0 тис. грн.;  

         -    поточний ремонт системи опалення; 

         -  поточний ремонт теплопостачання по підготовці до опалювального періоду 

на суму 91, 0 тис. грн. 

       - прочистка та первинне випробування димоходів та вентиляційних каналів      

на суму 12 926 грн.; 

       - вимірювання опору заземлення та ізоляції проводів, кабелів, апаратів 

електроустаткування  котелень;  

       -  поточний ремонт електроосвітлення (аварійні роботи) у Мукачівській 

гімназії № 15 та ДНЗ № 20 на суму 134,907 тис. грн. 

Кадрове забезпечення 

Навчально-виховний процес у Мукачівській міській ОТГ забезпечують 1460 

педагогічних працівників.  

У закладах загальної середньої освіти працює 850 педагогічних працівників, 

із них 496 ( 58%) мають вищу кваліфікаційну категорію, 264 (31%) педагогам 

присвоєно звання «старший учитель», 95 (11%) - звання «вчитель-методист», 4 

педагогічним працівникам – «Заслужений вчитель України». 

 У закладах дошкільної освіти  працює 536 працівників, з них  100 (19%) є 

спеціалістами вищої категорії, 34 ( 6%) працівникам присвоєно звання 

«вихователь-методист» та 5(1%) - «старший вихователь». 

 У закладах позашкільної освіти працює  74 працівників, з них один - 

спеціаліст вищої категорії, звання «керівник гуртка – методист» присвоєно  2 

працівникам. 

 У методичному кабінеті працюють 4 педагогічних працівників, з них    3 є 

спеціалістами «вищої категорії».  
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У   закладах освіти Мукачівської ОТГ працює 42 практичних психологи, 

з них - 17 у закладах загальної середньої освіти, 23 -  у закладах дошкільної освіти, 

2 – у закладах позашкільної освіти, 9 – є спеціалістами вищої категорії, 10 –  І 

категорії, 9 –  ІІ категорії,  14 – спеціалістів. У закладах освіти працює 5 

соціальних педагогів, з яких 4 –  спеціалісти ІІ категорії, 1 – спеціалісти.  

За підсумками атестації у 2019 - 2020 навчальному році проатестовано 207 

педагогічних працівників. З них на відповідність раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії  “спеціаліст вищої категорії”  – 123 педагоги; присвоєння 

кваліфікаційній категорії  “спеціаліст вищої категорії” – 30 педагогів; присвоєння 

кваліфікаційної категорії   “спеціаліст першої категорії” – 1; присвоєння 

кваліфікаційної категорії   “спеціаліст другої категорії” – 3; встановлення 11 

тарифного розряду – 1; відповідають посаді, яку займають, - 35. 

Атестовано на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню 

“учитель-методист” – 19; присвоєно педагогічне звання “учитель-методист” – 1; 

відповідають раніше присвоєному педагогічному званню “старший вчитель” – 59; 

присвоєно педагогічне звання “старший вчитель” – 15; відповідають раніше 

присвоєному званню  “вихователь-методист” –  12; присвоєно звання “керівник 

гуртка-методист” – 1;  присвоєно звання “старший вихователь” – 2. 

 

 
Для всіх категорій педагогічних працівників закладів освіти створені умови 

для їх безперервного навчання з урахуванням термінів атестації. 

Станом на 25 червня 2020 року наявні вакансії вчителів математики, 

англійської мови,  фізичної культури, практичних психологів, асистентів вчителів  

та вихователів групи продовженого дня. 

Успіхи та досягнення 2019/2020 навчального року 

Виховний процес у закладах освіти спрямовано на реалізацію «Основних 

орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів». У 

2019-2020  н. р. пріоритетним напрямком роботи була реалізація основних засад 

Концепції національно-патріотичного виховання, розвиток високоосвіченої, 

соціально-активної і національної свідомої особистості, яка наділена глибокою  

громадянською відповідальністю, високими духовними цінностями, сімейними і 

патріотичними почуттями, виховання доброзичливості, поваги до людської 

гідності, милосердя, доброти, людяності, толерантності тощо. З метою 
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забезпечення змістовного дозвілля школярів, створення умов для їх 

творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку, виявлення і 

підтримки талановитих та обдарованих дітей у 2019-2020 н.р. управлінням освіти, 

молоді та спорту і закладами освіти організовано та проведено: 

  - Всеукраїнський фестиваль естрадної пісні «Різдвяна зіронька»;       

- Всеукраїнський День Дошкілля; 

       
   Родинне свято «Осінній вернісаж»; 

 

        
 

   - Фестиваль колядницьких колективів закладів дошкільної освіти «Коляд-коляд-

колядниця»; 
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- міський конкурс «Чарівний ліхтарик» до Дня Святого Мартина та 

святкову Ходу ліхтариків; 

   
 

 
-святo «Барви весни» для дошкільнят міста з метою підтримки та пропаганди 

талантів та обдарованих дітей; 

   
 

-У рамках Європейського тижня мобільності в закладах дошкільної освіти   

проведено конкурс  малюнок на асфальті « Мукачево – чисте місто» та івент   

«Дорожній простір на користь пішоходів.…»; 
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- Свято першокласника; 

  
  міську виставку-конкурс декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва 

«Знай і люби свій край»; 

            
- міську виставку-конкурс фітодизайнерської майстерності «Замість ялинки 

– новорічна композиція»; 
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-  дитячий шаховий фестиваль «Різдвяне Мукачево»; 

      
  

  - міські етапи обласних та Всеукраїнських творчих конкурсів: «Захисники 

України: історія та сьогодення», «Малюнок, вірш, лист до мами», конкурс робіт 

юних фотоаматорів «Моя Україно!» тощо; 

        
           

          -  До Міжнародного дня людей з обмеженими можливостями відбувся 

святковий захід під гаслом «Повір у себе»;   

     
- Благодійний хенд-мейд , мета якого привернути увагу до проблем онкохворих 

дітей і зібрати кошти на їх лікування; 
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- туристичну спартакіаду, змагання техніки пішохідного туризму «Золота 

осінь»; 

     
 

  
   

- змагання з легкої атлетики; 

- Участь у міжнародному турнірі з боксу серед юнаків та юніорів; 

- спартакіаду з баскетболу;  

- спартакіаду допризовної молоді;  

- змагання з футболу;  
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- -туристсько-краєзнавчий напрям роботи Мукачівського центру 

позашкільної освіти;  

- екскурсії рідним містом; 

   
- патріотичний фестиваль «Сурми звитяги»; 

   
 

  - Вихованці Мукачівського центру 

дитячої та юнацької творчості стали 

переможцями  Міжнародного 

фестивалю 

«ЯСКРАВА КРАЇНА» Закарпаття – 

2019» (Україна) та Міжнародного 

фестивалю «Кубок Кавказу» (Грузія) 

- вихованці Студії естрадної пісні 

"Акорд" МЦДЮТ зайняли призові 

місця; 

                           

 

http://osvitamukachevo.ucoz.ua/_nw/14/99483410.jpg
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-   Мукачівському Центру дитячої та юнацької творчості 70; 

       
 

- вихованці МЦДЮТ отримали нагороди на Міжнародному дистанційному 

конкурсі – фестивалі «Світ у твоїх долонях»; 

  
- Всеукраїнський інтернет-конкурс образотворчого та декоративно -прикладного 

мистецтва «Етюдний вернісаж»; 
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- телеміст, присвячений Дню Соборності України; 

 

  
 

-зустріч з дитячою письменницею Жанною Хомою, авторкою збірки казок 

"Маленькі історії Дарчика та Міккі". Метою даної зустрічі була організація 

виставки дитячих малюнків та нагородження переможців конкурсу «Малюнок для 

Дарусика»;                                      

   

   

 

- зустріч з поетами; 
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- Буккросинг Софіїн двір; 

- відзначення Дня Європи; 

 

 
- онлайн конкурс «Воскресни, писанко!»; 

    
-  конкурс «Малюнок, вірш, лист до мами»; 
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-  вихованцями  МЦДЮТ було передано творчі сувеніри "Підвіски на щастя" для 

лікарів Мукачівської ЦРЛ, в знак великої вдячності і пошани їх благородної 

професії; 

 

    
 

   -  у всіх закладах  освіти проводяться Уроки мужності, виховні заходи, 

присвячені героїчним подвигам українських воїнів, боротьбі за територіальну 

цілісність і незалежність України та відзначення пам’ятних дат в історії боротьби 

за українську державність, за участі учасників АТО;         

 

      
 

                       
 

- святкування дня державного прапору та 28-річниці незалежності України; 
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  - перегляд стрічки «ПОЗИВНИЙ ЗЕНІТ. Фільм 3». Кіно про події, які 

сталися 22 січня 2015 року на позиції «ЗЕНІТ», що входили до системи оборони 

Донецького аеропорту 

 
 

  
 

-  рій «Гайдамаки» здобув перемогу в ІІ  етапі дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри "Сокіл" ("Джура"); 

  
 

- у рамках медіа-проекту «Дитинство без сліз» та «Схід та захід разом» 

шевченківська школа приймала групу дітей-художників із Луганської області. Це 

19-й Арт караван Дружби дітей-художників, які потерпають від війни на Сході 

країни ( переможців конкурсу «Діти війни за мирне небо»); 
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-з метою запобігання проявам усіх видів насильства;  привернення уваги учнів та 

педагогів до проблематики насильства та  профілактики цього явища; широкого 

інформування громадськості про проблему та методи запобігання усім видам 

насильства, в тому числі, булінгу серед учнів закладів загальної середньої освіти 

та вихованців закладів позашкільної освіти було проведено конкурс соціальних 

фото- та відео робіт «Безпечне Мукачево» за темою «Протидія булінгу 

(цькуванню) в закладах освіти»; 

   
-тренінг для представників Мукачівської міської об'єднаної територіальної 

громади. Знання та навички, які отримали учасники під час навчання, нададуть 

змогу удосконалити підхід до виявлення, ідентифікації, надання комплексної 

допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми; 

 
Пріоритетним напрямком роботи є громадянське виховання та формування 

активної громадянської позиції учнівської молоді. Реалізація цього напрямку 

роботи здійснюється через розвиток учнівського врядування у закладах загальної 

середньої освіти. Дієвою є  Мукачівська учнівська Рада старшокласників (МУРС).  

  З нагоди Дня місцевого самоврядування за активну участь у житті громади міста 

Мукачева міський голова А. Балога відзначив Подяками лідерів Мукачівської 

учнівської ради старшокласників, переможців в рамках Бюджету громадських 

ініціатив 2020 року: 

- Немйо Катерину, автора проекту Дитячий спортивний майданчик на території 

СШ 4; 
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- Данканич Евеліну, автора проекту Ботанічний сад на території ліцею №8 

               
Лідери Мукачівської учнівської Ради старшокласників в 2019-2020 н.р.:   

-       акцію проти СНІДУ;  

  
- шефський проект "Подарунок мамі". В рамках даного проекту старшокласники 

проводили в закладах загальної середньої освіти майстер - класи по виготовленню 

вітальних листівок присвяченик до дня 8 Березня; 
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-акцію «Даруємо тепло»;  

                       
- акції: 

         
                   

- романтичну поїздку в Мукачівських міських маршрутках №3 та №2; 

   
      

- Зустрічі з активними батьками та учнівською молоддю: 
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 У зв’язку з вимушеною самоізоляцією громадян внаслідок карантинних 

заходів у цьому році  як ніколи  актуальним є оздоровлення та відпочинок дітей 

пільгових категорій.  

На виконання рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 

05.05.2020 №172 «Про організацію роботи літніх мовних таборів з денним 

перебуванням та таборів з денним перебуванням при закладах загальної середньої 

освіти  Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади  влітку 2020 року»  

затверджено    мережу  літніх мовних таборів з денним перебуванням та таборів з 

денним перебуванням при закладах загальної середньої освіти (9 таких таборів, в 

них  860 дітей пільгових категорій).  

Однак, враховуючи рекомендації МОЗ України через ситуацію, пов’язану із  

поширення гострої распіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2 та виникнення не менш небезпечних  спалахів гострих кишкових 

інфекцій і харчових отруєнь в дитячих колективах проводити відпочинок в 

пришкільних таборах є ризикованим та недоцільним. 

Тому, відповідно протоколу №1 від  10.06.2020  засідання міської комісії з 

координації роботи літніх мовних таборів з денним перебуванням та таборів з 

денним перебуванням при закладах загальної середньої освіти Мукачівської 

міської  об`єднаної територіальної громади було прийнято рішення не 

організовувати і не проводити відпочинок дітей в пришкільних таборах, внісши 

зміни до Програми оздоровлення та відпочинку дітей Мукачівської міської  

об`єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої  рішення 69 

позачергової сесії 7-го скликання  Мукачівської міської ради від 05.12.2019 №1677 
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щодо перерозподілу коштів, передбачених на організацію та 

проведення відпочинку дітей в таборах з денним перебуванням.  

Окрім того, протягом 2019-2020 н.р. за кошти обласного бюджету 60 дітей 

пільгових категорій відпочили на базі  Воловецької філії Закарпатського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді „Арніка” та 29 

учнів - на базі філії «Едельвейс» Закарпатського центру туризму, краєзнавства, 

екскурсій і спорту учнівської молоді. За кошти державного бюджету оздоровилося 

25 дітей з числа пільгових категорій, а саме в МДЦ «Артек» 11дітей та  в ДП УДЦ 

«Молода Гвардія» 14 дітей. 

  З метою стимулювання творчо працюючих працівників,  заохочення 

педагогічних працівників до творчої, результативної праці рішенням 35 сесії 6 

скликання Мукачівської міської ради від 29 листопада 2012 р. № 669 затверджено 

Положення про щорічне преміювання кращих педагогічних працівників 

премією «За ініціативу, творчість і педагогічний пошук». Відповідно до цього 

Положення щорічно 10 працівників дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти отримують премію по 3000 грн. на урочистостях, 

присвячених Дню працівників освіти.  

За підготовку призерів ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських  учнівських олімпіад з 

навчальних предметів, Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика,  Міжнародного мовно-літературного конкурсу  учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка,  І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН педагогічних працівників 

закладів освіти міста нагороджено грошовою премією  на суму 139, 0 тис. грн. 

Хорошою традицією стала підтримка обдарованих учнів:  30 учнів міста, 

які мають високі успіхи в галузях освіти, культури, фізичної культури і спорту, 

отримують щомісячну стипендію міської ради в розмірі 1000 грн. Переможців ІІ-

ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад,  Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика,  Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу  учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, І та ІІ етапів 

Всеукраїнського    конкурсу-захисту   науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН за підсумками 2019/2020 навчального року нагороджено грамотами 

управління освіти, молоді та спорту і грошовими преміями на суму 359, 0 тис. грн.  

Пріоритетні питання, над якими буде працювати Мукачівська міська 

об’єднана територіальна громада у 2020/2021 навчальному році 

З метою створення умов для забезпечення якісної освіти, удосконалення 

культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження 

високого статусу педагогічних працівників у суспільстві  визначено наступні 

завдання щодо діяльності у наступному навчальному році: 

- спрямування діяльності управління освіти, молоді та спорту,  педагогічних 

колективів, методичної служби на  підвищення якісного рівня освітніх послуг; 

   - вивчення,  узагальнення та впровадження в  педагогічну  практику  досвіду  

використання інноваційних технологій і сучасних  форм організації навчально-

виховного процесу; 
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- формування та удосконалення професійних компетентностей учителів 

початкових класів в умовах нової української школи; 

     - створення банку досвіду роботи окремих педагогів та навчальних закладів з 

національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді; 

- спрямування діяльності педагогічних колективів на реалізацію Концепції 

національно-патріотичного виховання, впровадження у практику нових форм, 

методів національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді; 

-  формування  творчої  особистості, збагачення її духовного потенціалу   та 

формування навичок здорового способу життя;  

- збереження і пропаганда історико-культурної спадщини та традицій 

українського народу;   

-  формування екологічної компетентності дошкільників;  

-  формування навичок практичного життя у дошкільників; 

- сприяння подальшому розвитку у закладах освіти  учнівського 

самоврядування, виховання в учнів активної громадянської позиції;  

- співпраця педагогічних колективів з громадськими організаціями та  

батьківською громадськістю; 

-  розвиток та підтримка волонтерського руху;  

      - виявлення і підтримка талановитої та обдарованої учнівської молоді, 

активізація співпраці закладів позашкільної освіти  та закладів загальної середньої 

освіти щодо залучення дітей до гурткової роботи; 

      -  забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття 

дошкільної та загальної середньої освіти; 

      -   удосконалення та розвиток напрямку соціально-психологічної допомоги 

сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах; 

      - розробка та впровадження програми розвитку психологічних компетенцій та 

підтримки педагогічних працівників, що працюють в інклюзивних класах; 

     - удосконалення роботи психологічної служби з питань профілактики і 

превенції протиправної, агресивної, жорсткої, насильницької поведінки серед 

школярів. 
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ІІ. Організація роботи 

 

Початок робочого дня          8
00 

Перерва на обід           12
30

– 13
00 

Завершення робочого дня            17
00 

 

 

 

Прийом  відвідувачів: 

 

 

Назва посади ПІБ День, час 

Начальник управління освіти, молоді 

та спорту 

Кришінець-Андялошій К. Середа 

з 10
00

 до 12
00

 

Заступник начальника  Бабуняк Н. Середа 

з 14
00

 до 16
00

 

Начальник відділу загальної 

середньої та позашкільної освіти  

Цифра В. Четвер 

з 14
00

 до 16
00

 

Головний спеціаліст відділу 

загальної середньої та позашкільної 

освіти 

Бігарій І. 
Понеділок 

з 14
00

 до 16
00

 

Головний спеціаліст відділу 

загальної середньої та позашкільної 

освіти 

Куцик Т. 
Понеділок 

з 10
00

 до 12
00

 

Головний спеціаліст Понго Л. 
Середа 

з 10
00

 до 12
00

 

Головний спеціаліст Уліганець В. 
Вівторок 

з 10
00

 до 12
00

 

Головний спеціаліст Мадар Л. 
Четвер 

з 10
00

 до 12
00

 

Головний спеціаліст Волк  Н. 

Пуга В. 
Понеділок, 

Середа,  

П’ятниця  

з 10
00

 до 12
00
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ІІІ. Циклограма  діяльності 

 

№ 

з/п 
Заходи Термін Час Відповідальні 

1. Колегія управління Раз у квартал 

(остання п’ятниця) 

15
00 

Кришінець-

Андялошій К. 

Бабуняк Н. 

2.  Наради при начальнику 

управління 

Щопонеділка 9
15

 Кришінець-

Андялошій К. 

 

3. Дні управління у закладах освіти Раз у місяць (за 

окремим графіком) 

 Кришінець-

Андялошій К. 

Бабуняк Н. 

Цифра В. 

Рубець М. 

4. Наради керівників закладів  

загальної середньої та 

позашкільної освіти  

 

Щомісяця 

(останній вівторок) 

15
00

 Кришінець-

Андялошій К. 

Бабуняк Н. 

Цифра В. 

Рубець М. 

5. Наради завідуючих закладів  

дошкільної освіти 

Щомісяця 

(останній четвер) 

15
00

 Кришінець-

Андялошій К. 

Понго Л. 

 

6. Наради заступників директорів з 

навчально – виховної роботи  

Раз у квартал  

(другий четвер 

місяця) 

15
00

 Бабуняк Н. 

Цифра В. 

Рубець М. 

 

7. Наради заступників директорів з 

виховної роботи 

Раз у квартал  

(третя середа 

місяця) 

 

15
00

 Куцик Т. 

Яцейко Г. 
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ІV. Питання для розгляду на засіданнях сесії Мукачівської міської ради 
 

Зміст заходу Обґрунтування необхідності розгляду питання 
Термін 

виконання 
Відповідальні  

Про затвердження стипендій на 2021 рік кращим 

спортсменам, тренерам міста 

Заохочення спортсменів та тренерів 
січень Уліганець В. 

Про  затвердження Положення про щомісячні стипендії 

міської ради кращим спортсменам та тренерам м. 

Мукачева  

Підтримка та  заохочення  обдарованої молоді лютий Уліганець В. 

Про  призначення щомісячної стипендії Мукачівської 

міської ради для обдарованих і талановитих учнів  ЗЗСО 

міста 

Підтримка та  заохочення  інтелектуально  і  творчо 

обдарованої учнівської молоді 

лютий Рубець М. 

Про затвердження стипендій на 2021-2022 навчальний 

рік кращим учням міста в галузі спорту 

Заохочення учнів 
вересень Уліганець В. 

Про премію міської ради педагогічним працівникам «За 

ініціативу, творчість та педагогічний пошук» 

Заохочення педпрацівників вересень Цифра В. 

 

Про затвердження програм на 2022 рік Підтримка і розвиток освітньої галузі міста грудень Спеціалісти 

управління 
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V. Питання, які розглядатимуться на засіданні виконавчого комітету 

Зміст заходу Обґрунтування необхідності розгляду питання 
Термін 

виконання 
Відповідальні  

Про організацію харчування учнів  ЗЗСО та дітей у 

ЗДО  у 2021 році 

Закон України 24.12.2015 №911-VІІ «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України» 
січень Куцик Т. 

Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей 

влітку 2021 року 

Постанова КМ від 17.04.1997 №323 «Про організаційне і 

фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в 

Україні» 

березень Куцик Т., 

Уліганець В. 

Про організацію роботи з обліку дітей дошкільного 

віку в 2021році 

Закон України «Про дошкільну освіту», 
Лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2015 № 1/9-

215 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» 

квітень Понго Л. 

Про зарахування дітей до ЗДО та дошкільних 

підрозділів НВК 

Положення про порядок зарахування дітей до ЗДО та НВК 

м.Мукачева 

Квітень-

жовтень 

Понго Л. 

Про підсумки оздоровлення та відпочинку дітей 

влітку 2021 року 

Постанова КМ від 17.04.1997 №323 «Про організаційне і 

фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в 

Україні» 

липень Куцик Т., 

Уліганець В. 

Про підготовку  ЗЗСО до нового 2021-2022 

навчального року та опалювального сезону 

Для з’ясування реального стану та вжиття заходів серпень Бігарій І. 

Понго Л. 

Про затвердження мережі, штатних розписів 

навчальних закладів та штатних розписів 

структурних підрозділів управління  

Наказ МОН України від 04.11.2010 №1055 «Про 

затвердження типових штатних нормативів дошкільних 

навчальних закладів»; Наказ МОН України від 06.10.2012 

№1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів 

загальноосвітніх навчальних закладів »; 

Наказ МОН України від 11.03.2010 №202 «Про 

затвердження Примірних типових штатних нормативів 

позашкільних навчальних закладів державної та 

комунальної форми власності системи МОН України» 

вересень Бігарій І. 

Яворська О. 

Понго Л. 

Цифра В. 
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VІ. Питання для розгляду на нарадах при міському голові 

 
Зміст заходу,  

розглянуті питання 

Обґрунтування необхідності  

здійснення заходів 

Термін  

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

Про мережу закладів дошкільної освіти з метою 

забезпечення доступу кожній дитині до дошкільної 

освіти 

Вивчення реального стану та прийняття відповідних 

рішень 
січень 

Начальник 

управління 

Про впровадження у закладах загальної середньої 

освіти Санітарного регламенту для закладів 

загальної середньої освіти  

На виконання наказу Міністерства охорони здоров’я від 

25.09.2020 № 2205, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 10 листопада 2020 року за № 

1111/35394, з метою з’ясування реального стану справ і 

вжиття заходів  

лютий 
Начальник 

управління 

Про підготовку та проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання у 2021 році 
З метою підготовки та забезпечення належного 

проведення ЗНО – 2021 
березень 

Начальник 

управління 

Про стан виконання ремонтних робіт в закладах 

освіти, фінансування яких здійснюється через фонд 

розвитку 

Вивчення реального стану та прийняття відповідних 

рішень 
березень 

Начальник 

управління 

Про мережу закладів загальної середньої освіти, 

закладів позашкільної освіти 
Вивчення реального стану та прийняття відповідних 

рішень 
березень 

Начальник 

управління 

Про підготовку закладів освіти до нового 

навчального року 
Вивчення реального стану та прийняття відповідних 

рішень 
травень 

Начальник 

управління 

Про проект бюджету на 2022  рік  галузі «Освіта» Вивчення проблемних питань та прийняття відповідних 

рішень 
жовтень 

Начальник 

управління 
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VІІ. Питання для розгляду на нарадах при першому заступнику  міського голови 

 
Зміст заходу,  

розглянуті питання 

Обґрунтування необхідності  

здійснення заходів 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Про дотримання закладами освіти 

протиепідемічних заходів та організацію 

освітнього процесу в умовах карантину  

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

22 липня 2020 року № 641 „Про встановлення карантину 

та запровадження посилених протиепідемічних заходів 

на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2”, з метою з’ясування 

реального стану справ і вжиття заходів  

січень Начальник 

управління 

Про заходи з питань підготовки літньої 

оздоровчої кампанії 2021  року 

З метою  з’ясування реального стану та вжиття заходів березень Начальник 

управління 

Про особливості завершення навчального 

року та проведення ЗНО 

З метою  з’ясування реального стану та вжиття заходів квітень Начальник 

управління 

Про підсумки навчального року та 

підготовку освітніх закладів до нового 2021-

2022н.р. 

З метою  з’ясування реального стану та вжиття заходів червень Начальник 

управління 

Про хід підготовки закладів освіти до роботи 

в осінньо-зимовий період 

З метою   з’ясування реального стану та вжиття заходів липень Начальник 

управління 
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VІІІ. Колегії управління освіти, молоді та спорту 

Порядок денний 
Дата 

проведення 
Відповідальні Примітка 

1) Про виконання рішень колегії управління освіти, молоді та спорту. січень 

 

Бабуняк Н.  

2) Про план роботи колегії та план роботи управління освіти, молоді і спорту Мукачівської 

міської ради на 2021 рік. 

Бабуняк Н.  

3) Про затвердження кандидатур кращих спортсменів та тренерів Мукачівської міської 

територіальної громади, які є претендентами на щомісячну стипендію Мукачівської міської ради 

Уліганець В.  

1) Про формування мережі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів березень Бігарій І.  

2) Про впровадження у закладах загальної середньої освіти Санітарного регламенту для закладів 

загальної середньої освіти  

Цифра В.  

3) Про організацію харчування та впровадження системи управління безпечністю харчування 

НАССР у закладах освіти обласного підпорядкування та закладах професійної (професійно-

технічної ) освіти  

Куцик Т.  

1) Про результати ДПА у формі ЗНО  в 11-х класах. червень 

 

Бабуняк Н.  

2) Про підсумки відпочинку учнів влітку 2021 року. Уліганець В.  

3) Забезпечити виконання у межах компетенції вимог Положення про дистанційну форму 

здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 08.09.2020 № 1115  

Цифра В.  

4) Моніторинг забезпечити дотримання керівниками закладів освіти вимог Порядку організації 

інклюзивного навчання у закладах освіти  
Сівчек Н.  

1) Про підсумки розвитку освітньої галузі  у 2020/2021 навчальному році та завдання на 

2021/2022  навчальний рік 

серпень 

 

Кришінець-

Андялошій К. 

Рубець М.  

 

2) Про затвердження кандидатури на нагородження обласною педагогічною премією імені 

Августина Волошина. 

 

1) Про затвердження кандидатур на нагородження премією Мукачівської міської ради «За 

ініціативу і творчість» 
серпень Рубець М.  

2) 2) Про затвердження кандидатур учнів  ЗЗСО громади  на щомісячну стипендію Мукачівської 

міської ради  
 Уліганець В.  

1) Про стан роботи з обдарованими дітьми у навчальних закладах МТГ грудень 

 

Рубець М.  

2) Про прозорість та інформаційну відкритість діяльності закладів освіти Цифра В  

3) Про стан травматизму учасників навчально-виховного процесу за 2021 рік та організацію 

роботи з профілактики та попередження нещасних випадків 

Бігарій І.  
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ІХ. Наради керівників закладів освіти 

9.1.Наради керівників загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів 

Порядок денний Дата 

проведення 

Форма 

узагальнення 

Відповідальні 

1.Про результативність участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських  олімпіад з 

базових дисциплін та першому етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН 

січень наказ 

 

Рубець М. 

 

2. Про порядок та особливості проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 

2021 році. 

інформація 

 

Бабуняк Н. 

3. Про бюджет  галузі «Освіта» на 2021 рік інформація Кришінець-

Андялошій К. 4. Про підсумки міського конкурсу «Учитель року – 2021» інформація              

1. Як організувати навчання в умовах карантину: вивчаємо рекомендації МОЗ 

за 5 хвилин. Змішане навчання: очікування та досвід упровадження 

лютий інформація      Кришінець-

Андялошій К. 

2. Підвищення кваліфікації 2020-2021: які документи оформити інформація      Рубець М. 

3. Замість методкабінетів — центри профрозвитку педпрацівників. Що розповісти 

про них педагогам 

інформація Бабуняк Н 

1. Про порядок закінчення 2020-2021 навчального року та про вимоги до проведення 

державної підсумкової атестації та порядок закінчення навчального року 

березень інформація 

 

Кришінець-

Андялошій К. 

2. Освітнє середовище Нової української школи.  Організація інклюзивного простору 

в школі: що має зробити директор 
інформація 

 

Бабуняк Н. 

 

3.Про результативність участі учнів у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських  олімпіад з 

базових дисциплін та другому етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН. 

наказ 

 

 

Рубець М. 

 

4. Готуємо школу до нового навчального року. Охорона праці інформація Бігарій І.Д. 

1.Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2020-2021 навчальному  році. квітень наказ Рубець М. 

2. Про організацію оздоровчої кампанії у 2021 році  наказ Куцик Т 

3. Про  проект мережі та наповнюваності класів на новий навчальний рік інформація Бігарій І. 

4. Про організацію ремонтних робіт у закладах освіти та зміцнення матеріально-

технічного забезпечення 

інформація Бігарій І. 

1.Про підсумки проведення олімпіад серед учнів початкових класів травень наказ Рубець М. 

2. Про підходи до формування освітніх програм та робочих навчальних планів 

закладів загальної середньої освіти та педагогічного навантаження  на 2021-2022н.р. 

методичні 

рекомендації 

Бабуняк Н. 

Цифра В. 
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1. Про підсумки роботи закладів освіти протягом навчального року та підготовка до 

розширеного серпневого засідання колегії управління освіти 

червень інформація Рубець М 

2. Про хід підготовки закладів ЗСО до нового навчального року інформація Кришінець-

Андялошій К. 

Бігарій І. 

3. Про результати аналізу руху учнів  у закладах освіти  міста на кінець навчального 

року 

інформація Волк Н. 

1. Про особливості організації освітнього процесу у новому 2021-2022 навчальному 

році.  

серпень інформація Цифра В. 

2. Про підсумки проведення звіту керівника перед громадськістю інформація Рубець М. 

3. Забезпечення безпеки у закладах освіти 

 

інформація Бігарій І. 

1. Про організацію роботи закладів освіти з питань соціального захисту дітей та 

підлітків пільгових категорій 

вересень інформація Куцик Т. 

2. Про стан забезпечення учнів підручниками інформація Рубець М 

3. Про хід підготовки закладів  освіти до опалювального сезону інформація Кришінець-

Андялошій К. 

1. Про організацію та  проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін 

жовтень наказ Рубець М. 

 

2. Про виконання делегованих повноважень, визначених пп.5 п.б ст.32 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо надання допомоги 

випускникам закладів загальної середньої освіти у працевлаштуванні. Статистичні 

дані щодо продовження навчання та працевлаштування випускників 2020/2021 н.р. 

інформація Бігарій І. 

1.Про особливості проведення І туру  Всеукраїнського конкурсу  «Учитель року» листопад методичні 

рекомендації 

Рубець М. 

2. Про стан дотримання адміністрацією закладів ЗСО нормативних вимог щодо 

замовлення, оформлення, видачі і обліку документів про освіту  

інформація Кришінець-

Андялошій К 

1.Про проект бюджету освіти на 2022 рік грудень інформація Кришінець-

Андялошій К. 

2. Про дотримання керівниками закладів освіти ст.41 Закону України «Про освіту» в 

частині функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти» 

інформація Цифра В. 
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9.2. Наради завідуючих закладів дошкільної освіти  

Порядок денний Дата 

проведення 

Форма 

узагальнення 

Відповідальні 

1.Про особливості формування міського бюджету на 2021  р. та план виконання 

ремонтних робіт по покращенню матеріальної бази ДНЗ  

2.Про організацію роботи приєднаних закладів дошкільної освіти Мукачівської 

міської ТГ  

січень Інформація 

 

інформація 

Кришінець-

Андялошій К. 

Понго Л. 

3.Про  підготовку до складання та здачі звітів за 2020 рік (Ф-85К) 

4. Про звільнення від сплати за харчування дітей 

5. .Про організацію обліку дітей у 2021 році 

Інформація 

Наказ 

Інформація 

Понго Л. 

Понго Л. 

Волк Н. 

1.Про хід атестації педпрацівників у 2020-2021навчальному році лютий  довідка, наказ Понго Л.  

2. Про проведення конкурсу серед молодих спеціалістів. інформація Кожан Я. 

3. Про проведення конкурсу «Вихователь року 2021» наказ Понго Л. 

4.Про дотримання протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти інформація Понго Л. 

1.Про використання енергоносіїв в ДНЗ березень  довідка, наказ Понго Л. 

2. Про зарахування дітей до ДНЗ довідка, наказ Понго Л. 

3. Про підведення підсумків конкурсу серед молодих спеціалістів та конурсу 

педагогічної майстерності 

4.Про організацію місячника благоустрою в закладах дошкільної освіти 

Наказ 

 

Наказ 

Рішення 

Понго Л. 

Кожан Я. 

Кришінець-

Андялошівй К. 

1.Підготовка  та проведення відбіркових турів міського огляду –конкурсу 

„Таланти твої, Мукачево” у рамках проведення Днів міста 

квітень  наказ Понго Л. 

2. Про підсумки проведення Атестації педагогічних працівників закладів 

дошкільної освіти 

довідка, наказ Понго Л. 

3. Про стан та аналіз батьківської плати за харчування дітей. інформація Понго Л. 

1.Про підготовку ЗДО до літнього оздоровчого періоду. 

2.Про організацію проведення профілактичних заходів  під час літнього 

оздоровлення 

травень  наказ Понго Л. 

Понго Л. 

3.Про підсумки роботи міських методичних об’єднань за навчальний рік. 

4.Про організацію роботи  ЗДО в оздоровчий період 

наказ 

інформація 

Кожан Я . 

Понго Л. 

1.Про організацію проведення зарахування дітей в заклади дошкільної освіти червень  інформація Волк Н. 

2.Про складання річних планів роботи на 2021-2022 н.р. 

3.Про організацію проведення ремонтних робіт в закладах дошкільної освіти 

Інформація 

інформація 

Понго Л. 

Кришінець-

Андялошівй К. 
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1. Про організацію підготовки закладів дошкільної освіти до нового навчального 

року 

серпень  наказ Бігарій І. 

Понго Л. 

2.Про комплектацію та режим роботи груп  в ЗДО у новому навчальному році інформація Понго Л.  

Кожан Я. 

3 Про організований початок навчального року в ЗДО  Понго Л. 

1.Про затвердження штатних розписів та тарифікації працівників в ЗДО вересень  інформація Понго Л. 

Кришінець-

Андялошівй К. 

2.Про підготовку ЗДО до роботи в осінньо-зимовий період інформація Бігарій І. 

Понго Л. 3. Про підготовку закладів дошкільної освіти до початку навчального року 

1.Про підготовку до організації та проведення конкурсів професійної 

майстерності. 

жовтень  наказ Понго Л.  

Кожан Я. 

2. Про підготовку та проведення річної інвентаризації в ДНЗ наказ Яворська О. 

1 Про підготовку та організацію проведення Дня Святого Мартина листопад наказ ПонгоЛ. 

Кожан Я. 

2. Про аналіз використання  енергоносіїв інформація Понго Л. 

1Про підготовка до проведення новорічно-різдв’яних свят. грудень інформація Понго Л.  

Кожан Я. 

2.Підготовка до складання звітів ф-85к методичні 

рекомендації 

Понго Л. 

9.3. Наради заступників директорів з навчально – виховної роботи 

Порядок денний 
Дата 

проведення 

Форма 

узагальнення 
Відповідальні 

1 Про дотримання Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України  25 вересня 2020 року № 2205 

січень  

 

інформація Цифра В. 

 

 2. Про атестацію вчителів початкових класів, які успішно пройшли сертифікацію інформація Рубець М. 

1.Про порядок завершення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у 

закладах ЗСО у 2020-2021 н.р. 

березень  методичні 

рекомендації 

Бабуняк Н.,  

Цифра В. 

2.Про дотримання Порядку  переведення  учнів (вихованців) загальноосвітнього  навчального 

закладу до наступного класу ( наказ МОН 14.07.2015 №762) ,  Положення про золоту медаль 

"За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні". 

методичні 

рекомендації 

 

Цифра В. 

1. Про освітні програми  на 2021-2022 н.р травень інформація Бабуняк Н. 

Цифра В. 
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2. Про  створення безпечного та комфортного  освітнього середовища для учнів початкової 

школи 

довідка Рубець М. 

1. Про особливості організації навчально-виховного процесу в новому навчальному році серпень методичні 

рекомендації 

Рубець М. 

1.  Про організацію та  проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів 

жовтень інформація Рубець М. 

 

2. Про особливості проведення І туру  Всеукраїнського конкурсу  «Учитель року»  інформація Рубець М. 

9.4.Наради заступників директорів з виховної роботи, заступників директорів та методистів 
позашкільних закладів 

Порядок денний 
Дата 

проведення 

Форма 

узагальнення 

Відповідальн

і 

1.Про впровадження шкільних  громадських  проєктів  

2.Про організацію харчування учнів ЗЗСО 

лютий 

вересень 

накази 

методичні 

рекомендації  

Уліганець В. 

Куцик Т. 

1. Кодекс безпечного освітнього середовища березень вебінар, 

інформаційні 

матеріали 

Яцейко Г. 

Куцик Т. 

1. Про організацію і проведення оздоровлення та відпочинку учнів; роботу мовних 

таборів 

травень 

червень 

 наказ, інформаційні 

матеріали 

Куцик Т. 

 

1.Про підсумки виховної роботи у 2020-2021  н.р. 

2.Основні завдання щодо організації виховної роботи в закладах загальної 

середньої та позашкільної освіти у 2021-2022 навчальному році 

серпень наказ 

методичні 

рекомендації 

Яцейко Г. 

Куцик Т. 

 

1.Про підсумки оздоровлення та відпочинку  дітей протягом літа 2021р. вересень довідка, наказ Куцик Т. 

1.Системний підхід до організації виховного процесу в закладі освіти листопад методичні 

рекомендації 

Яцейко Г. 

Куцик Т. 

1.Про реалізацію в галузі освіти  заходів з виконання Державної соціальної 

програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 

дитини» на період до 2021 року» 

2. Про стан правового навчання і виховання в закладах освіти 

грудень довідки Куцик Т. 

Яцейко Г. 
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X. Організаційні заходи щодо забезпечення гарантованого права громадянина на 
здобуття дошкільної,  загальної середньої  та позашкільної освіти 

Зміст діяльності Термін Відповідальні 
Примітка 

 

Розробити План спільних дій із службою у справах дітей міськвиконкому, ВКІС МВ 

УМВС України в Закарпатській області та міським центром соціальної служби для 

сім’ї, дітей та молоді з метою проведення якісної та своєчасної роботи з охоплення 

навчанням дітей та підлітків 

до 05.02 управління   

Забезпечити організацію замовлення та видачу документів про освіту державного 

зразка закладам загальної середньої освіти  

постійно Бабуняк Н.  

З метою контролю за залученням підлітків до навчання створити електронний облік 

дітей шкільного віку 

до 15.04 Волк Н.  

Провести інструктаж з відповідальними особами за складання списків дітей і 

підлітків шкільного віку  

до 15.05 Цифра В.  

Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства при організації 

індивідуального, інклюзивного навчання та здобуття дітьми повної загальної 

середньої освіти у формі екстернату 

протягом 

навчального 

року 

Цифра В. 

Сівачек Н. 

Бабуняк Н. 

 

Провести уточнення списків обліку дітей і підлітків дошкільного, шкільного віку 

закладами освіти 

до 10.09  Волк Н.  

Забезпечити належне формування та своєчасне подання державної статистичної 

звітності в сфері загальної середньої освіти за формою 83-РВК та завантаження її в 

інформаційнотелекомунікаційну систему „Державна інформаційна система освіти” 

10.09 

 

Бабуняк Н. 

Понго Л. 

 

Забезпечити належне формування та своєчасне подання державної статистичної 

звітності в сфері загальної середньої освіти за формами 76-РВК, ЗВ-1, Д-4,5,6,7-8,9, 

1-ПЗ, 1-ЗСО та завантаження їх в ІТС „Державна інформаційна система освіти”  

 Бабуняк Н.  

Забезпечити належне формування та своєчасне подання державної статистичної 

звітності в сфері загальної середньої освіти за формою 77-РВК та завантаження її до 

ІТС „Державна інформаційна система освіти”  

до 10.09 

 

Волк Н. 

 

 

Скласти списки дітей і підлітків шкільного віку, які  

- - підлягають навчанню, але не навчаються  

- мають вади розумового або фізичного розвитку   

до 20.08  Волк Н.  

Підготувати інформацію про учнів , які не приступили до навчання станом на 5 

вересня 2021  року 

до 10.09  Бігарій І.  

Забезпечити відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 21.08.2018 № до 01.10 Бігарій І.  
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927 „Про збір даних до інформаційнотелекомунікаційної системи „Державна 

інформаційна система освіти” у 2019/2020 н.р.” належне формування та своєчасне 

подання державної статистичної звітності в сфері загальної середньої освіти за 

формою 77-РВК та завантаження її до ІТС „Державна інформаційна система освіти” 

Куцик Т. 

Підготувати статистичні дані про фактичну та прогнозовану кількість учнів закладів 

загальної середньої освіти  

жовтень Бігарій І.  

Забезпечити контроль за дотриманням закладів освіти вимог чинного законодавства 

у частині зарахування й відрахування учнів  

Упродовж року Цифра В.  

Забезпечити виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 10.03.2009 № 

220 „Про затвердження Порядку проставлення в МОН апостиля на офіційних 

документах, виданих навчальними закладами, державними органами, 

підприємствами, установами і організаціями, що стосуються сфери освіти і науки” 

постійно Цифра В.  

Поновити базу даних про дітей , які потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки і які проживають у неблагополучних сім’ях 

жовтень Куцик Т.  

Забезпечити вибір та замовлення підручників відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України „Про внесення змін до Порядку забезпечення підручниками та 

посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних 

працівників” та наказу Міністерства освіти і науки України від 24.09.2020 № 1184 

„Про проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) для 

здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2020 – 

2021 роках (4 клас)”  

Упродовж року МЦ ПРПП  

ХІ. Основні масові заходи 
№ 

п/п 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 
Відповідальні Примітка 

1.  Організувати та провести Всеукраїнський фестиваль-конкурс естрадної 

пісні  “Різдвяна зірочка”  

січень управління,   

МЦ ПРПП, МЦ ДЮТ 

 

2.  XІІ Міжнародний Різдвяний турнір з баскетболу серед ветеранів січень Уліганець В.  

3.  Всеукраїнський традиційний турнір з футзалу серед ветеранів січень Уліганець В.  

4.  XІІ Міжнародний шаховий Фестиваль «Різдвяне Мукачево» січень Уліганець В.  

5.  Відзначення у школах міста Міжнародного дня рідної мови лютий ЗЗСО  

6.  Провести міську спартакіаду з волейболу лютий МЦ ПРПП , ЗЗСО  

7.  Турнір з футзалу серед аматорських команд лютий Уліганець В.  
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8.  Відкритий міський турнір з  карате (версія jks) лютий Уліганець В.  

9.  Організувати та провести загальноміську виставку-конкурс технічної  

творчості школярів “Наш пошук, творчість тобі, Україно!”   

березень  управління,   

МЦ ПРПП,  МЦПО 

 

10.  Організувати та провести творчі звіти загальноосвітніх навчальних закладів квітень-

червень 

управління,  

МЦ ПРПП , ЗЗСО 

 

11.  Провести міський етап Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») 

квітень-травень 

 

управління освіти, 

МЦПО 

 

12.  Організувати проведення у школах міста „Тижня книги” березень МЦ ПРПП , ЗЗСО  

13.  Організувати та провести міський збір-змагання «Юних рятувальників-

пожежників» 

березень управління,  

МЦ ПРПП ,  

СШ    І-ІІІ ст..№16 

 

14.  Провести відбіркові тури міського фестивалю “Таланти твої, Україно!” 

серед художніх колективів ДНЗ 

квітень Понго Л. 

 

 

15.  Організувати та провести міську Спартакіаду з легкої атлетики квітень МЦ ПРПП , ЗЗСО  

16.  Провести  міську спартакіаду з туризму серед учнівської молоді квітень управління, МЦПО  

17.  Організувати та провести міський конкурс-огляд загонів юних інспекторів 

руху 

квітень управління,  Ц ПРПП , 

гімназія №15 

 

18.  Відкритий турнір з волейболу, серед команд дівчат та юнаків навчальних 

закладів І-ІІ, ІІІ-IV рівня акредитації, коледжів, ліцеїв, ПТНЗ. 

квітень Уліганець В.  

19.  Відкритий Кубок Закарпатської області з кіокушин-кан карате квітень Уліганець В.  

20.  Чемпіонат міста з волейболу серед аматорських команд Квітень-

травень 

Уліганець В.  

21.  Відкритий чемпіонат міста з баскетболу серед юнаків 2003-2004 р.н. 

приурочений відзначення річниці Чорнобильскої катастрофи 

квітень Уліганець В.  

22.  Міські змагання з елементами військово-спортивного багатоборства квітень-травень Уліганець В.  

23.  Відкритий чемпіонат міста з настільного тенісу квітень Уліганець В.  

24.  Організувати та проведення заходи, присвячені Дню примирення та 

перемоги над нацизмом у Європі  

квітень 

травень 

управління,  ЗЗСО,  

МЦ ПРПП 

 

25.  Організувати та провести Всеукраїнський фестиваль-конкурс “Смарагдові 

витоки”   

квітень -

травень 

управління, МЦ ДЮТ  
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26.  Організувати заходи до Днів міста травень управління,  

МЦ ПРПП 

 

27.  Провести фінал 30 туристичної спартакіади учнівської молоді травень МЦПО  

28.  Відкритий чемпіонат міста з великого тенісу травень Уліганець В.  

29.  Відкрита першість міста з художньої гімнастики травень Уліганець В.  

30.  Легкоатлетичний забіг “Паланківська миля” травень Уліганець В.  

31.  Спортивні заходи до Днів міста травень Уліганець В.  

32.  Взяти участь у проведенні Свята останнього дзвоника травень управління,  

МЦ ПРПП 

 

33.  Організувати та провести Свято випускників червень управління,  

МЦ ПРПП 

 

34.  Організувати та провести Малі Олімпійські ігри серед вихованців 

дошкільних навчальних закладів 

01 червня управління,  

МЦ ПРПП 

 

35.  Відкритий чемпіонат міста з баскетболу червень Уліганець В.  

36.  Відкритий Кубок м. Мукачева з фехтування червень Уліганець В.  

37.  Спортивні заходи з відзначення Дня Молоді та Дня Конституції  червень Уліганець В.  

38.  Міжнародний шаховий фестиваль “Мукачівське літо” червень Уліганець В.  

39.  Відкритий турнір з легкої атлетики до Дня Незалежності серпень Уліганець В.  

40.  Відкритий турнір зі стріт-болу до Дня Незалежності серпень Уліганець В.  

41.  Організувати та провести заходи в рамках Всеукраїнського Дня дошкілля вересень управління,  

МЦ ПРПП 

 

42.  Свято першокласника 30.08 управління,  

МЦ ПРПП 

 

43.  Взяти участь у відзначенні Дня знань 01 вересня управління   

44.  Організувати відзначення Дня фізичної культури і спорту вересень СОК ДЮСШ  

45.  Вело змагання  в рамках тижня Європейської мобільності (Мукачево Ровер 

Фест) 

вересень Уліганець В.  

46.  Організувати та  провести  міський фестиваль-конкурс військово-

патріотичної пісні “Сурми звитяги”  

жовтень МЦДЮТ  

47.  Відзначити День працівників освіти жовтень управління   

48.  Кубок міста з мотокросу жовтень Уліганець В.  

49.  Чемпіонат міста з футболу серед аматорських команд жовтень Уліганець В.  

50.  Проведення Спартакіади серед допризовної молоді  жовтень Бігарій І.  
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51.  Обласний турнір пам’яті Є. Овсянікова з волейболу жовтень Уліганець В.  

52.  Біговий захід «Mukachevo Half Marathon 2021» жовтень Уліганець В.  

53.  Чемпіонат України за участю зарубіжних спортсменів зі спортивної ходьби 

«Кубок Карпат» 

жовтень Уліганець В.  

54.  Кубок міста з великого тенісу жовтень Уліганець В.  

55.  Всеукраїнські змагання з легкоатлетичних змагань «4 оберти Сюча» жовтень Уліганець В.  

56.  Прийняти участь у міських заходах з нагоди святкування Дня Святого 

Мартина: 

- організувати та провести  фестивалю «Чарівний ліхтарик» та 

розмальовок; 

- провести майстер-клас по виготовленню ліхтариків; 

- організувати участь учнів(вихованців)  ЗЗСО  у святковій Ході 

ліхтариків. 

жовтень-

листопад 

Управління ЗЗСО,  

МЦ ПРПП ,  

МЦДЮТ 

 

57.  Провести І (міський) етап Всеукраїнських змагань з футболу на призи 

клубу  “Шкіряний м’яч” 

жовтень ЗЗСО  

58.  Проведення  конкурсу „Учитель року – 2021”  листопад МЦ ПРПП  

59.  Організувати та провести міську Спартакіаду з баскетболу листопад ЗЗСО  

60.  Організувати міську виставку-конкурс декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» 

листопад-

грудень 

управління, МЦДЮТ,  

МЦ ПРПП 

 

61.  Міжнародні турнір з греко-римської боротьби пам’яті М. токаря листопад Уліганець В.  

62.  Відкритий турнір з Петанку “Святий Мартин” листопад Уліганець В.  

63.  Відкритий турнір з художньої гімнастики «Мукачівська зірочка»  Уліганець В.  

64.  Кубок міста з волейболу серед аматорських команд Листопад-

грудень 

Уліганець В.  

65.  Кубок міста з волейболу серед аматорських команд Листопад-

грудень 

управління,  

МЦ ПРПП 

 

66.  Провести загальноміський конкурс фітодизайнерської майстерності 

«Замість ялинки новорічний букет» 

грудень управління освіти, 

МЦПО 

 

67.  Організувати участь учнів шкіл, вихованців дошкільних та позашкільних 

установ у міському конкурсі «Ялинкова прикраса» 

грудень управління,  

МЦ ПРПП 

 

68.  Сприяти організації та проведенню новорічно-різдвяних свят грудень управління,  

МЦ ПРПП 

 

69.  Кубок міста з настільного тенісу грудень Уліганець В.  

70.  Турнір з міні-футболу серед дитячо-юнацьких команд присвячений грудень Уліганець В.  
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ХІІ. Фінансово – господарська діяльність 

 

Зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Відповідальні Примітка 

Проведення інвентаризації у касі установи 1 раз на рік Яворська О.  

Здійснювати заходи з організації закупівель у 2021 році відповідно до річного 

плану  

Упродовж року Яворська О.  

Проведення суцільної інвентаризації основних засобів, інших необоротних актів, 

МШП, матеріалів та продуктів харчування 

1 раз на рік, перед 

складанням 

річної звітності 

Гонак Г.,  

Яворська І., 

Сурдюк Н.,  

Якима Н.,  

Діус М. 

 

Проведення інвентаризації розрахунків у порядку планових платежів щомісячно Козар Е.  

Проведення інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами 

- за захищеними статтями, 

- за іншими 

Щомісяця 

Перед 

складанням 

річної звітності 

Якима Н.  

Проведення інвентаризації бібліотечних фондів у 2021 році 03.04-31.05 Діус М., Сурдюк Н.   

Складання фінансової та бюджетної звітності Щомісячно, 

щоквартально 

Яворська О.  

Складання розрахунків для складання бюджету на 2022  рік Вересень-грудень Яворська О.  

 

План узагальнила 

заступник начальника управління          Н.Бабуняк  

Новорічно-Різдвяним святам 

71.  Спортивні змагання до Міжнародного Дня інвалідів грудень Уліганець В.  

72.  Змагання з шашок, шахмат, настільного тенісу серед інвалідів з ураженням 

опорно-рухового апарту 

грудень Уліганець В.  

73.  Міський турнір з флор-болу (хокей в залі) грудень Уліганець В.  

74.  Новорічний турнір з легкої атлетики грудень Уліганець В.  

75.  Новорічний турнір з баскетболу грудень Уліганець В.  



 63 

 Додатки 

1. Нормативно-правова база 
 

№ 

п/п 
Зміст заходів 

Строки 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Примітка 

1.  Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII „Про освіту” Постійно Спеціалісти 

управління 

 

2.  Закон України від 16.01.2020 №463-IX „Про повну загальну середню освіту” Постійно Спеціалісти 

управління 

 

3.  Закон України від 11.07.2001 № 2628-ІІІ „Про дошкільну освіту” Постійно Спеціалісти 

управління 

 

4.  Закон України від 22.06.2000 №1841-ІІІ „Про позашкільну освіту” Постійно Спеціалісти 

управління 

 

5.  Закон України від 01.07.2014 № 1556-VI „Про вищу освіту” Постійно Спеціалісти 

управління 

 

6.  Закон України від 02.10.2019 № 140-ІХ „Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання 

корупції” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

7.  Закон України від 02.10.2019 №139-ІХ „Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

8.  Закон України від 19.09.2019 № 117-ІХ „Про внесення змін до деяких законів України 

щодо перезавантаження влади” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

9.  Закон України від 18.12.2018 № 2657-VІІІ „Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

10.  Закон України від 07.12.2017 № 2229-VІІІ „Про запобігання та протидію домашньому 

насильству” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

11.  Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII „Про публічні закупівлі” Постійно Спеціалісти 

управління 

 

12.  Закон України від 10.12.2015 № 889-VІІІ „Про державну службу” Постійно Спеціалісти 

управління 

 

13.  Закон України від 14.05.2015 № 425-VIII „Про внесення змін до деяких законів України 

щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків 

яких загинув у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних 

конфліктів або під час масових акцій протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо 

Постійно Спеціалісти 

управління 
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переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти” 

14.  Закон України від 11.02.2015 № 183-VIІІ „Про відкритість використання публічних 

коштів” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

15.  Закон України від 14.10.2014 № 1700-VІІ „Про запобігання корупції” Постійно Спеціалісти 

управління 

 

16.  Закон України від 16.09.2014 № 1682-VІІ „Про очищення влади” Постійно Спеціалісти 

управління 

 

17.  Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI „Про адміністративні послуги” Постійно Спеціалісти 

управління 

 

18.  Закон України від 20.09.2011 № 3739-VІ „Про протидію торгівлі людьми” Постійно Спеціалісти 

управління 

 

19.  Закон України від 08.09.2011 № 3715-VІ „Про пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності в Україні” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

20.  Закон України від 04.09.2008 № 375-VI „Про оздоровлення та відпочинок дітей” Постійно Спеціалісти 

управління 

 

21.  Закон України від 22.09.2005 № 2899-IV „Про заходи щодо попередження та зменшення 

вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

22.  Закон України від 13.01.2005 № 2342-IV „Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

23.  Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV „Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

24.  Закон України від 11.07.2001 № 2623-ІІІ „Про пріоритетні напрямки розвитку науки і 

техніки” 

Постійно  Спеціалісти 

управління 

 

25.  Закон України від 26.04.2001 № 2403-ІІІ „Про охорону дитинства” Постійно Спеціалісти 

управління 

 

26.  Закон України від 16.07.1999 № 996-ХIV „Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

27.  Закон України від 04.02.1998 № 74/98–ВР „Про Національну програму інформатизації” Постійно Спеціалісти 

управління 

 

28.  Закон України від 23.12.1997 № 771/97-ВР „Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

29.  Закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВР „Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

30.  Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ „Про фізичну культуру і спорт” Постійно Спеціалісти 

управління 
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31.  Закон України від 21.10.1993 № 3543-ХІІ „Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

 

32.  Закони України від 04.10.1992 № 2694-ХІІ „Про охорону праці” Постійно Спеціалісти 

управління 

 

33.  Закон України від 25.06.1992 № 2494-ХІІ „Про національні меншини в Україні” Постійно Спеціалісти 

управління 

 

34.  Закон України від 25.03.1992 № 2232-ХІІ „Про військовий обов’язок і військову 

службу” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

35.  Закон України від 21.03.1991 № 875-ХІІ „Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

36.  Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII Постійно Спеціалісти 

управління 

 

37.  Указ Президента України від 21.10.2020 №459/2020 „Про відзначення 30-ї річниці 

незалежності України” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

38.  Указ Президента України від 25.05.2020 №195/2020 „Про Національну стратегію 

розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

39.  Указ Президента України від 30.01.2020 № 31/2020 ,,Про оголошення 2020/2021 

навчального року Роком математичної освіти в Україні” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

40.  Указ Президента України від 08.11.2019 № 837/2019 „Про невідкладні заходи з 

проведення реформ та зміцнення держави” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

41.  Указ Президента України від 30.09.2019 №721/2019 „Про деякі питання забезпечення 

прав та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

розвитку та підтримки сімейних форм виховання дітей” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

42.  Указ Президента України від 18.05.2019 № 286/2019 ,,Про Стратегію національно-

патріотичного виховання” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

43.  Указ Президента України від 19.03.2019 № 82/2019 „Про рішення Ради національної 

безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року „Про застосування, скасування та 

внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних 

заходів (санкцій)” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

44.  Указ Президента України від 06.12.2018 № 412/2018 „Про додаткові заходи щодо 

забезпечення реформ із децентралізації влади” 

У терміни, 

визначені 

документом 

  

45.  Указ Президента України від 06.11.2018 №357/2018 „Про Фонд Президента України з 

підтримки освітніх та наукових програм для молоді” 

   

46.  Указ Президента України від 31.05.2018 №156/2018 „Про невідкладні заходи щодо    
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зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного 

культурного простору України” 

47.  Указ Президента України від 13.12.2016 № 553/2016 „Про заходи, спрямовані на 

забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

48.  Указ Президента України від 01.12.2016 № 534/2016 „Про пріоритетні заходи щодо 

сприяння зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, 

підтримки ініціатив громадськості у цій сфері” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

49.  Указ Президента України від 22.01.2016 № 17/2016 „Про заходи з відзначення 100-річчя 

подій Української революції 1917 – 1921 років” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

50.  Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 „Про День Захисника України” Постійно Спеціалісти 

управління 

 

51.  Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 „Про День Соборності України” Постійно Спеціалісти 

управління 

 

52.  Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 „Про День Гідності та Свободи” Постійно Спеціалісти 

управління 

 

53.  Указ Президента України від 19.05.2011 № 588/2011 „Про заходи щодо розв'язання 

актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

54.  Указ Президента України від 30.09.2010 № 927 „Про заходи щодо розвитку системи 

виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

55.  Указ Президента України від 08.09.2010 № 895 „Про заходи щодо визначення і 

реалізації проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного 

розвитку”  

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

56.  Указ Президента України від 19.11.2009 № 946/2009 „Про додаткові заходи щодо 

визнання українського визвольного руху ХХ століття”  

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

57.  Указ Президента України від 08.12.2008 № 1149/2008 „Про Всеукраїнський тиждень 

права”  

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

58.  Указ Президента України від 05.06.2008 № 411/2008 „Про заходи щодо забезпечення 

захисту прав і законних інтересів дітей”  

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

59.  Указ Президента України від 20.03.2008 № 667/2006 „Про національний план дій щодо 

реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту”  

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

60.  Указ Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування”  

Постійно  Спеціалісти 

управління 

 

61.  Указ Президента України від 04.05.2007 № 376/2007 „Про додаткові заходи щодо Постійно Спеціалісти  
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захисту прав та законних інтересів дітей”  управління 

62.  Указ Президента України від 06.06.2006 № 481/2006 „Про заходи щодо відродження 

традиційного мистецтва та народних художніх промислів України”  

Протягом 

року 

Спеціалісти 

управління 

 

63.  Указ Президента України від 01.08.2002 № 683/2002 „Про додаткові заходи щодо 

забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади”  

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

64.  Указ Президента України від 15.03.2002 № 258/2002 „Про невідкладні додаткові заходи 

щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя”  

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

65.  Указ Президента України від 19.03.2001 №221/2001 „Про додаткові заходи щодо 

реалізації державної молодіжної політики”  

Постійно Заступник 

начальника 

 

66.  Указ Президента України від 18.10.2001 № 992/2001 „Про Національну програму 

правової освіти населення”  

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

67.  Указ Президента України від 28.01.2000 № 113/2000 „Про додаткові заходи щодо 

запобігання дитячої бездоглядності” (зі змінами)  

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

68.  Указ Президента України від 18.03.1998 № 200/98 „Про затвердження Комплексних 

заходів щодо профілактики правопорушень та бездоглядності серед дітей, їх соціальної 

реабілітації у суспільстві”  

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

69.  Указ Президента України від 29.06.1995 № 489/95 „Про Всеукраїнський конкурс 

„Учитель року”  

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

70.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010.№ 1055 «Про затвердження 

Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів» 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

71.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 № 1111 «Про впровадження 

програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

72.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.09.2009 № 839 «Про впровадження 

принципів гендерної рівності в освіту» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

73.  Наказ Міністерства освіти і науки України 13.03.2017 № 369 „Про затвердження 

Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

74.  Наказ Міністерства освіти і науки України 23.07.2015 № 791 «Про внесення змін до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 2009 року № 1175» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

75.  Наказ Міністерства освіти і науки України 30.12.2015 № 1547 «Про затвердження 

Положення про державну підсумкову атестацію учнів  (вихованців) у системі загальної 

середньої освіти» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

76.  Наказ Міністерства освіти і науки України 17.03.2015 № 306 «Про затвердження 

Положення про золоту медаль «За високі досягнення у  навчанні» а срібну  медаль «За 

досягнення у навчанні» 

Постійно Спеціалісти 

управління 
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77.  Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 07.02.2012 №115 «Про 

внесення змін до Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та 

похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

78.  Наказ Міністерства освіти і науки України 06.06.2008 № 496 «Про затвердження 

Інструкції з ведення класного журналу учнів  5-11(12)-х  класів загальноосвітніх 

навчальних закладів» 

Протягом 

року 

Спеціалісти 

управління 

 

79.  Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 22.09.2011 №1099 «Про 

затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з 

навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі 

спеціальних дисциплін  та  конкурси  фахової майстерності» (зі змінами) 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

80.  Наказ Міністерства освіти і науки України 27.08.2010 № 834 «Про затвердження 

Типових навчальних планів ЗЗСО III ступеню»  

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

81.  Наказ Міністерства освіти і науки України 21.07.2017 № 1081 „Про затвердження 

Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та 

тяжкого ступеня (початкова школа)” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

82.  Наказ Міністерства освіти і науки України 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження 

орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у 

системі загальної середньої освіти»  

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

83.  Наказ Міністерства освіти і науки України 23.07.2013 № 1034 «Про затвердження 

заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладах» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

84.  Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України 

06.02.2015 № 104/52 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.02.2015 за № 

224/26669 «Про затвердження Порядку комплектування   інклюзивних груп  у 

дошкільних навчальних закладах» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

85.  Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства охорони 

здоров'я України 01.02.2013 № 72/78 «Про затвердження Інструкції про звільнення від 

проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців)  ЗЗСО за станом 

здоров'я» 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

86.  Наказ Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 № 446 зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 13.05.2015 «Про затвердження гранично допустимого 

навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та 

форми власності» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

87.  Наказ Міністерства освіти і науки України 25.04.2013 № 466 «Про затвердження 

положення про дистанційне навчання» 

Постійно Спеціалісти 

управління 
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88.  Наказ Міністерства освіти і науки України 07.05.2013 № 488 «Про затвердження 

Порядку виховання та навчання в державних та комунальних дошкільних, 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах дітей осіб з числа 

іноземців та осіб без громадянства, яким надано тимчасовий захист в Україні»  

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

89.  Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 19.01.2010 № 40 «Про 

затвердження Примірного переліку документації в дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

90.  Наказ Міністерства сім'ї, молоді та спорту від 16.04.2009 № 1254 «Про затвердження 

Типових штатних нормативів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

91.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 № 1465 «Про внесення змін 

до додатків 1-13 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

03.04.2012 №409» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

92.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 944 «Про затвердження 

Положення про з'єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного 

закладу» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

93.  Наказ МОН України 23.10.2017 № 1407 „Про надання грифу МОН навчальним 

програмам для учнів 10 -11 класів закладів загальної середньої освіти” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

94.  Наказ МОН України від 31.08.2016 № 1054 «Про введення в дослідну експлуатацію 

інформаційно-телекомунікаційної системи державної наукової установи «Інститут 

освітньої аналітики» «Державна інформаційна система освіти». 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

95.  Розпорядження голови облдержадміністрації 20.09.2010 № 624  «Про  розвиток  мережі  

дошкільних навчальних закладів» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

96.  Розпорядження голови облдержадміністрації 01.04.2009 № 124 «Про план заходів щодо 

реалізації положень Протоколу XIV засідання Змішаної Українсько-Угорської Комісії з 

питань забезпечення прав   національних меншин» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

97.  Розпорядження голови облдержадміністрації 22.11.2010 № 773 «Про склад робочої 

групи при обласній державній адміністрації з реалізації Програми скоординованих дій 

правоохоронних та контролюючих органів по боротьбі з незаконним виробництвом, 

розповсюдженням і реалізацією аудіо- і відеопродукції, компакт-дисків та інших 

об'єктів інтелектуальної власності» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

98.  Розпорядження голови облдержадміністрації 04.04.2013 №114 «Про виконання 

доручення Президента України від 27 березня 2013 року № 1-1/711»  

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

99.  Указ Президента України від 03.12.2015 № 678/2015 «Про активізацію  роботи  щодо  

забезпечення прав людей з івалідністю» 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 
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100.  Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 162 «Про затвердження 

Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених  батьківського  піклування» (зі змінами і доповненнями) 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

101.  Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Національної академії 

педагогічних наук України від 23.06.2011 № 623/61 «Про внесення змін до Положення 

про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київська та 

Севастопольську  міські, районні (міські)  психолого-медико-педагогічні консультації» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

102.  Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 568 «Про 

заходи щодо розв'язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними 

можливостями» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

103.  Наказ Міністерства освіти і науки України 14.06.2013 № 768 «Про затвердження плану 

заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у 

тому числі дітей-інвалідів»  

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

104.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.12.2015 № 1436 «Про затвердження 

Плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми 

потребами в загальноосвітньому просторі» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

105.  Розпорядження Кабінету  Міністрів України від 16.10.2008 № 1337-р «Про здійснення 

заходів щодо скорочення споживання електричної енергії бюджетними установами» 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

106.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 січня 2015 року № 47-р «Про 

встановлення режимів підвищеної готовності та надзвичайних ситуацій» 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

107.  Наказ Міністерства фінансів України від 17.06.2015 № 572 «Про затвердження типових 

форм для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації»  

Постійно Спеціалісти 

управління, 

матеріальна група  

 

108.  Наказ МОН від 15.08.2016 № 974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для 

навчальних закладів та установ системи освіти України» 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

109.  Розпорядження голови облдержадміністрації 23.02.2007 № 77 «Про затвердження 

заходів з ефективного використання енергоносіїв» 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

110.  Розпорядження голови облдержадміністрації 17.12.2012 № 700 «Про робочу групу з 

питань інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське 

Суспільство» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

111.  Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI Постійно Спеціалісти  
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управління 

112.  Закон України від 14 жовтня 2014 року №  1699-VII «Про  засади державної 

антикорупційної  політики   в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»  

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

113.  Закон України від 16 вересня 2014 року № 16 82-VII «Про очищення влади» Постійно Спеціалісти 

управління 

 

114.  Закон  України  від  06.09.2012  № 5203-VI «Про адміністративні послуги» Постійно Спеціалісти 

управління 

 

115.  Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської 

діяльності» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

116.  Закон України № 425- VIII від 14.05.2015 «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із 

батьків яких загинув у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи 

збройних конфліктів або під час масових акцій протесту, дітей, зареєстрованих як 

внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

117.  Постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 року № 3 «Про Порядок 

оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

118.  Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 № 898 «Про взаємодію органів 

виконавчої влади та державної установи «Соціальний контактний центр» Постанова 

Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 1073 «Про підвищення заробітної плати 

працівникам бібліотек» 

Постійно Начальник 

управління, головний 

бухгалтер 

 

119.  Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1433  «Про затвердження 

Порядку  використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади» 

Постійно Начальник 

управління, головний 

бухгалтер 

 

120.  Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731 «Про затвердження 

Положення про державну реєстрацію  нормативно-правових актів  міністерств  та 

інших органів виконавчої влади» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

121.  Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 року № 11 «Про затвердження 

Положення про єдину державну систему цивільного захисту»  (із   змінами 16.11.2016 

№825) 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

122.  Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 „Про затвердження 

Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів” 

   

123.  Постанова Кабінету Міністрів України 25.03.2014 № 89 «Про внесення змін до пункту 1 

постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 1073». 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

124.  Постанова  Кабінету  Міністрів   України від 16.10.2014 № 563 «Деякі питання Постійно Спеціалісти  
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реалізації Закону України «Про очищення влади» управління 

125.  Постанова Кабінету Міністрів України 11.02.2016 № 65 «Про затвердження Правил 

етичної поведінки державних службовців» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

126.  Постанова Кабінету Міністрів України 25.03.2016 № 171 «Про порядок проведення 

спеціальної перевірки стосовно осіб, які  претендують  на зайняття  посад, які 

передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та 

посад з підвищеним корупційним ризиком» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

127.  Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 229 «Про затвердження 

Порядку обчислення стажу державної служби» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

128.  Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 230 «Про затвердження 

Порядку відкликання державних службовців із щорічної відпустки» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

129.  Постанова Кабінету Міністрів України  від  25.03.2016 № 246 «Про затвердження 

Порядку проведення конкурсу на зайняття посад держаної служби» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

130.  Постанова  Кабінету Міністрів України від  6  квітня 2016 року № 270 «Про 

затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових  оплачуваних 

відпусток» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

131.  Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 року № 289 «Про затвердження 

Положення про застосування стимулюючих виплат державних службовців» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

132.  Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306 «Питання 

присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних 

службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, 

дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями»  

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

133.  Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 № 500 «Про затвердження 

Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення 

соціально-побутових питань» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

134.  Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції 10.06.2016 № 3, 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 р. за № 959/29089 «Про 

функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (Із змінами і 

доповненнями, внесеними рішеннями Національного агентства з питань запобігання 

корупції від 18 серпня 2016 року № 1, від 6 вересня 2016 року № 20) 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

135.  Наказ Національного агентства України з питань державної служби 03.03.2016 № 49 

«Про затвердження Порядку обліку та роботи з дисциплінарними стягненнями» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

136.  Наказ Національного агентства України з питань державної служби 03.03.2016 № 48 

«Про затвердження порядку стажування державних службовців» 

Постійно Спеціалісти 

управління 
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137.  Наказ Національного агентства України з питань державної служби 22.03.2016 № 64 

«Про затвердження Порядку ведення та зберігання особових справ державних 

службовців» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

138.  Наказ Національного агентства України з питань державної служби 03.03.2016 № 50 

«Про затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

139.  Наказ Міністерства освіти і науки України 09.04.2013 № 424 «Про затвердження 

Інструкції з діловодства у Міністерстві освіти і науки України»  

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

140.  Наказ Міністерства праці, Міністерства юстиції та Міністерства соціального захисту 

населення України від 29.07.1993 № 58 «Інструкція про Порядок ведення трудових 

книжок працівників» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

141.  Наказ Міністерства освіти і науки України 28.07.2013 № 1239 «Про затвердження 

Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і 

форм власності» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

142.  Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.08.2012 №947 «Про 

затвердження Примірної інструкції з ведення ділової документації в позашкільних 

навчальних закладах» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

143.  Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2012 № 1230 

«Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

144.  Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 04.03.2013 № 96-к «Про 

розгляд та оформлення документів з кадрових питань» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

145.  Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012 № 687  «Про затвердження  

інструкції з  підготовки бюджетних запитів» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

146.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.01.2015 № 2 «Щодо заходів безпеки у 

навчальних закладах» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

147.  Закон України від 07.11.2017 № 2180 –VІІІ „Про внесення змін до деяких законів 

України щодо посилення гарантій безпеки дітей ” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

148.  Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції 29.09.2017 № 839 „Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів” 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

149.  Розпорядження голови Закарпатської обласної адміністрації від 30.01.2015 № 29 «Про 

введення на території Закарпатської області режиму підвищеної готовності 

територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту» 

Постійно Спеціалісти 

управління 
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150.  Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський  облік та фінансову  

звітність в Україні» 

У терміни, 

визначені 

документом 

Начальник 

управління, головний 

бухгалтер 

 

151.  Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII«Про публічні закупівлі» Постійно Начальник 

управління, головний 

бухгалтер 

 

152.  Закон України «Про державний бюджет України» Протягом 

року 

Начальник 

управління, головний 

бухгалтер 

 

153.  Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці 

працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 

працівників  установ,  закладів  та  організацій  окремих галузей бюджетної сфери» 

Постійно Начальник 

управління, головний 

бухгалтер 

 

154.  Постанова Кабінету Міністрів України 05.08.2015 № 566 «Про внесення зміни до 

пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298» 

Постійно Начальник 

управління, головний 

бухгалтер 

 

155.  Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 № 643 «Про затвердження 

розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати 

за окремі  види  педагогічної  діяльності у співвідношенні до тарифної ставки» 

Постійно Начальник 

управління, головний 

бухгалтер 

 

156.  Постанова Кабінету Міністрів України 26.06.2015 № 439 «Про внесення змін в Порядок 

обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов'язковим  

державним  соціальним страхуванням,  затвердженим  постановою  КМУ   від 

26.09.2001 № 1266 

Постійно Начальник 

управління, головний 

бухгалтер 

 

157.  Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження 

переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими 

установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної 

форми власності»  

Постійно Начальник 

управління, головний 

бухгалтер 

 

158.  Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2006 № 1361 «Про надання 

одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих 

навчальних закладів» 

Постійно Начальник 

управління, головний 

бухгалтер 

 

159.  Постанова Кабінету Міністрів  України  від   11.09.2013 № 679 «Про здійснення 

протягом бюджетного періоду видатків на утримання деяких бюджетних установ 

одночасно з різних бюджетів» 

Постійно Начальник 

управління, головний 

бухгалтер 

 

160.  Постанова Кабінету Міністрів  України  від 28.02.2002 №228 «Про затвердження 

Порядку складання розгляду, затвердження    та    основних    вимог  до виконання 

кошторисів бюджетних установ» 

Постійно Начальник 

управління, головний 

бухгалтер 
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161.  Постанова Кабінету Міністрів України 23.04.2014 № 117 «Про  здійснення  попередньої  

оплати  товарів,  робіт  і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»  

Постійно Начальник 

управління, головний 

бухгалтер 

 

162.  Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 «Деякі питання надання 

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» 

Постійно Начальник 

управління, головний 

бухгалтер 

 

163.  Постанова Кабінету Міністрів України 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання 

державних коштів» 

Постійно Начальник 

управління, головний 

бухгалтер 

 

164.  Наказ Міністерства фінансів України від 04.03.2015 № 289 «Про затвердження змін до 

Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та 

одержувачами бюджетних коштів» 

У терміни, 

визначені 

документом 

Начальник 

управління, головний 

бухгалтер 

 

165.  Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333  «Про  затвердження  

інструкції щодо  застосування економічної класифікації видатків бюджету та інструкції 

щодо застосування класифікації кредитування бюджету»  

У терміни, 

визначені 

документом 

Начальник 

управління, головний 

бухгалтер 

 

166.  Наказ Міністерства фінансів України 02.09.2014 № 879 «Про затвердження  Положення 

про інвентаризацію активів та зобов'язань» 

У терміни, 

визначені 

документом 

Начальник 

управління, головний 

бухгалтер 

 

167.  Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219 «Про затвердження деяких 

нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі» 

У терміни, 

визначені 

документом 

Начальник 

управління, головний 

бухгалтер 

 

168.  Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року Постійно Спеціалісти 

управління 

 

169.  Закон України від 22.09.2005 № 2899-IV «Про заходи щодо попередження та 

зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я 

населення» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

170.  Закон України  від  04.09.2008   № 375-VI «Про оздоровлення та відпочинок дітей» Постійно Спеціалісти 

управління 

 

171.  Закон України від 20.11.2003 № 1296-1V«Про захист суспільної моралі» Постійно Спеціалісти 

управління 

 

172.  Закон України від 20.09.2011 № 3739-VI «Про протидію торгівлі людьми» Постійно Спеціалісти 

управління 

 

173.  Закон України від 12.12.1991 № 1972-ХІІ «Про протидію хвороб, зумовлених вірусом  

імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

174.  Закон України  від  01.12.1998 №  281-XIV  «Про молодіжні та дитячі громадські Постійно Спеціалісти  
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організації» управління 

175.  Закон України від 21.06.2001 №2558-111 «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» Постійно Спеціалісти 

управління 

 

176.  Закон  України  від 19.04.2011  № 323 6-V «Про волонтерську діяльність» Постійно Спеціалісти 

управління 

 

177.  Указ Президента України від 05.06.2008 №411/2008 «Про заходи щодо забезпечення 

захисту прав і законних інтересів дітей» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

178.  Указ Президента України від 27.04.2009 №272/2009 «Про проведення Всеукраїнської 

молодіжної акції «Пам'ятати. Відродити. Зберегти» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

179.  Указ Президента України від 19.11.2009 №946/2009 «Про додаткові заходи щодо 

визнання українського визвольного руху XXстоліття» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

180.  Указ Президента України від 12.12.2007 № 1208/2007 «Про додаткові невідкладні 

заходи щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

181.  Указ Президента України від 08.12.2008  №1149/2008 «Про Всеукраїнський тиждень 

права» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

182.  Указ  Президента  України   від   18.10.2001   №992/2001 «Про Національну програму 

правової освіти населення» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

183.  Указ Президента України від 30.09.2010  № 928 «Про  Міжнародний  мовно-

літературний  конкурс учнівської  та студентської молоді імені Тараса Шевченка» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

184.  Указ Президента України від 22.01.2016 № 17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя 

подій Української революції 1917-1921 років» 

У терміни, 

визначені 

документом 

Спеціалісти 

управління 

 

185.  Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2002 року № 522 «Про 

затвердження порядку підключення до глобальних мереж передачі даних» 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

186.  Постанова Кабінету Міністрів України від 25.09.1999 № 1768  «Про  програму  

запобігання  торгівлі  жінками та дітьми» (із змінами і доповненнями) 

Постійно Спеціалісти 

управління 

 

187.  Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм 

харчування  у навчальних та оздоровчих закладах» 

Постійно Спеціалісти 

управління 
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2. План роботи Центру професійного розвитку педагогічних працівників 

Порядок денний Дата 

проведення 

Відповідальні Примітка 

1. Підсумки моніторингу навчальних досягнень учнів з:  інформатики (10 кл.); 

всесвітньої історії (9 кл.) 

січень Рубець М.І. 

Яцейко Г.В.   
 

2. Про проведення засідань міських методичних об’єднань  педагогічних 

працівників  

Рубець М.І. 

  
 

3. Про формування історичної компетентності учнів через освітній і виховний 

потенціал суспільних дисциплін 

Яцейко Г.В.  

4. Про роль соціальних педагогів у супроводі сімей, що опинилися в складних 

життєвих обставинах 

Сівачек Н.В.  

5. Про створення предметно-ігрового розвивального середовища для успішної 

соціалізації дошкільників  

Кожан Я.В.  

6. Обговорення матеріалів перспективного педагогічного досвіду Рубець М.І.  

7. Про результати проходження курсової перепідготовки вчителями міста Рубець М.І.  

1. Підсумки моніторингу навчальних досягнень учнів  квітень Рубець М.І.   

2. Про  дотримання норм і правил безпечної життєдіяльності в закладах освіти Рубець М.І. 

3. Про  створення толерантного середовища та формування інформаційної культури 

учасників навчально-виховного процесу   
Рубець М.І. 

4. Про створення умов для організації навчання  дітей з особливими освітніми 

потребами в закладах загальної середньої та дошкільної освіти 

травень Сівачек Н.В.  

5. Про підсумки роботи творчих  груп, майстер-класів, опорних шкіл Яцейко Г.В.  

6. Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної 

літератури 

червень   

7. Про діяльність шкіл молодого вчителя,   молодого спеціаліста    і професійного 

росту для практичних психологів та соціальних педагогів    
Рубець М.І.  

8. Звіт про методичну роботу    Рубець М.І.  

1. Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік вересень Рубець М.І.  

2. Обговорення та затвердження плану роботи ради методичного кабінету.  Рубець М.І.  

3. Про організацію роботи над єдиною науково-методичною проблемою  

“Формування та вдосконалення професійної майстерності педагогів як умова 

забезпечення розвитку життєвих компетентностей особистості ” 

Рубець М.І.  
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4. Про підсумки проведення серпневих засідань  міських методичних об’єднань Рубець М.І.   

5. Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної 

літератури 
  

6. Затвердження планів роботи школи молодого вчителя, спеціаліста, професійного 

росту для практичних психологів та соціальних педагогів   і плану роботи з 

резервом керівних кадрів 

Рубець М.І. 

 

 

7. Розгляд та схвалення методичних розробок та навчальних програм  Рубець М.І.  

8. Затвердження планів роботи міжшкільних факультативів Рубець М.І.  

9. Стан забезпечення підручниками та науково-методичною літературою    

1. Про підготовку учнів до участі  у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських  

олімпіад з навчальних предметів, І та ІІ етапах конкурсу-захисту  науково-

дослідницьких робіт учнів-членів  МАН  

листопад Рубець М.І.  

2. Про організацію та проведення I туру Всеукраїнського конкурсу  “Учитель року”  Рубець М.І. 

 

 

3. Про проведення соціально-психологічного тренінгу професійного росту молодих 

спеціалістів 
Рубець М.І. 

 

 

4. Розгляд та схвалення методичних розробок Рубець М.І.  

3.  Робота з  обдарованими дітьми 

Зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Відповідальні Примітка 

Провести засідання  координаційної  ради  МАН   до 20 січня МЦ ПРПП  

Провести міський етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН  

січень МЦ ПРПП  

Забезпечити участь учнів  ЗЗСО у ІІІ та ІV етапах Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін, ІІ та ІІІ етапах конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН 

січень-квітень управління,  

МЦ ПРПП, 

ЗО 

 

Провести міську олімпіаду для учнів початкових  класів з української мови та 

математики 

квітень управління,  

МЦ ПРПП 
 

Сприяти участі учнів у Всеукраїнських турнірах та Інтернет-олімпіадах протягом року управління,  

МЦ ПРПП 
 

Забезпечити проведення творчих, літературно-мистецьких конкурсів до знаменних 

дат та урочистих подій 

протягом року управління,  

МЦ ПРПП, ЗЗСО 
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Провести інтелектуальну олімпіаду серед вихованців старших груп дошкільників 

дошкільних навчальних закладів 

травень Понго Л. 

Кожан Я. 
 

Організація роботи Мукачівської учнівської Ради старшокласників вересень-

травень 

МЦПО  

Організувати роботу міжшкільних факультативів з базових дисциплін вересень управління,  

МЦ ПРПП 
 

Організувати роботу по проведенню  І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін 

жовтень управління,  

МЦ ПРПП 
 

Провести День писемності у загальноосвітніх навчальних закладах листопад управління,  

МЦ ПРПП 
 

Провести  ІІ (міський) етап   конкурсу  знавців  української  мови  імені  Петра 

Яцика та забезпечити участь учнів у Міжнародному мовно-літературному 

конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка 

листопад управління,  

МЦ ПРПП 
 

Організувати та провести ІІ етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад з базових 

дисциплін 

листопад-

грудень 

управління,  

МЦ ПРПП 
 

Сприяти участі учнів у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», 

Всеукраїнському інтерактивному конкурсі з природничих предметів «Колосок» та 

«Геліантус», історичному конкурсі «Лелека», фізичному конкурсі «Левеня», 

конкурсі суспільних наук «Кришталева сова», Міжнародній олімпіаді з 

математики ім. Я.Бойої, олімпіадах, які проводяться вищими навчальними 

закладами України та інших 

протягом року управління,  

МЦ ПРПП 
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4  Робота  ІРЦ 

№  
Основні напрямки 

роботи 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

  

1. Організаційна робота  1. Розроблення організаційно-правових документів; 

 2. Співпраця з органами місцевого самоврядування, закладвми 

освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, служби в справах 

дітей, громадськими організаціями тощо; 

 3. Укріплення матеріально-технічної бази 

Вересень 

Протягом року 

Сівачек Н.В. 

2. Консультативна 

робота. 

  1. Індивідуальні консультації батьків   (осіб, що їх замінюють) та 

консультації під час проведення комплексної психолого-педагогічної 

оцінки  розвитку дитини; 

 2. Надання консультацій педагогічним працівникам закладів освіти з 

питань інклюзивного навчання; 

 3. надання консультативної та методичної допомоги, проведеня 

бесід з батьками (заклнними представниками) дітей з ООП з питань 

виховання, навчання та розвитку. 

протягом 

року 

Фахівці ІРЦ 

3. Експертно-

діагностична діяльність 

1. Проведеня психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини: 

   - первинний прийом батьків 

   - Оцінка фізичного розвитку дитини; 

   - Оцінка мовленнєвого розвитку дитини; 

   - Оцінка когнітивної сфери дитини; 

   - Оцінка емоційно-вольової сфери дитини; 

   - Оцінка освітньої діяльності дитини; 

2. Організація та проведення спільного засідання фахівців з метою 

узагальнення результатів комплексної оцінки та розробки висновку. 

Протягом року  

Сівачек Н.В. 

Йовбак А.Є. 

Нагайко О.Г. 

Шалабоніна 

С.С. 

Шалабоніна 

С.С. 

Нагайко О.Г. 

Сівачек Н.В. 

3. Психолого-педагогічні, 

корекційно-розвиткові 

послуги. 

Проведення індивідуальних корекційно-розвиткових занять  протягом 

року 

Фахівці ІРЦ. 
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4. Психолого-педагогічна 

просвіта   

 

1. Проведення інструктивно-методичної наради з заступниками  

директорів з НВР закладів освіти «Нормативно-правові та 

організаційно-методичні підходи в реалізації інклюзивного 

навчання.» ; 

2. Участь у засіданнях командах психолого-педагогічного супроводу 

дитини з ООП у закладах загальної середньої та дошкільної освіти; 

3. Виступи на методичних об’єднаннях педагогічних працівників з 

питань особливостей   навчання дітей з ООП. 

серпень 

 

 

 

 

     вересень 

     січень 

серпень, січень 

                                                                                                                                       

 Сівачек Н.В. 

 

 

 

 

Фахівці ІРЦ 

5. Інформаційно-

аналітична діяльність  

1. Ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку; 

2. Ведення реєстру закладів освіти, які забезпечують здобуття 

загальної середньої освіти. 

3. Ведення реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічні, 

корекційно-розвиткові послуги дітям з ООП; 

4. Підготовка звітньої інформації про результати діяльності ІРЦ 

5. Підготовка звітів фахівців ІРЦ про результати наданої психолого-

педагогічної, корекційної роботи; 

6. Щомісячне планування діяльності; 

7. Ведення журналу обліку заяв; 

8. Ведення журналу обліку висновків про комплексну оцінку; 

9. Ведення особових справ дітей, які пройшли комплексну оцінку. 

Протягом року 

 

Козинчук О.С. 

Сівачек Н.В. 

 

Сівачек Н.В. 

 

Сівачек Н.В. 

Фахівці 

 

Фахівці 

Курбанова М.П. 

Нагайко О.Г. 

Курбанова М.П.  

6. Методична робота. 

 

 

 

1. Надання методичної допомоги щодо складання індивідуальної 

програми розвитку дитини; 

2. Методичний супровід педагогічних працівників, батьків та 

корекційних педагогів, що працюють з дітьми з ООП. 

3. Створення банку методичних матеріалів.   

4. Розробити рекомендації для педагогів, які працюють в 

інклюзивних класах 

протягом 

року 

фахівці 

8. Підвищення 

кваліфікаційного рівня 

та фахової 

майстерності 

1. Самоосвіта, опрацювання фахової літератури; 

2. Участь у семінарах, наукових крнференціях, тренінгах з питань 

навчання та розвитку дітей з ООП. 

3. Походження курсів підвищення кваліфікації. 

постійно 

 

фахівці 

 

 

 


