
Згідно  Закону  України   «Про  місцеве  самоврядування»   звітую  про
проведену роботу та реалізовані  заходи  Воскресенської  селищної ради за
2019 рік. 
       Воскресенська селищна рада,   як об’єднана територіальна  громада
розпочала свою роботу  з 4 січня  2017 року. До її складу  входять  4 населені
пункти.  Загальна   площа   території   складає   19239,996  га.  Кількість
населення громади   становить 12362 чоловік.   
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       За звітний період у селищній раді зареєстровано  12 народжень, 173
смертей, 8 шлюбів. 
       Зареєстровано  місце проживання в  громаді  915 особи (реєстрація,
перереєстрація та уточнення), знято з реєстрації  місця  проживання  499 осіб.
Вчинено 477 нотаріальних дій, видано 389 доручень.
       За 2019 рік проведено 11 сесій селищної ради  та прийнято  287 рішень .
Проведено 14 засідань виконавчого  комітету,  на яких прийнято 73 рішень .
       За  2019  рік  селищною   радою  було  видано  6385  довідок  різного
характеру,  одержано   вхідної  документації   3340  листів,  надано  2854
відповідей, зареєстровано 182 заяв  від громадян та надано 397 відповідей
згідно чинного законодавства.

 Соціальними працівниками прийнято різного виду заяв на соціальні
допомоги 1368. Отримано запитів на публічну інформацію 17, на які  надано
відповіді.
       Державним   реєстратором   речових  прав  на  нерухоме   майно
зареєстровано  права  власності  418,  реєстрація  інших  речових  прав  –  52,
надання інформації з Державного реєстру речових прав – 43.

Протягом  2019  року  було  розроблено  та  затверджено,  відповідно  до
норм  чинного  законодавства,  документацію  із   встановлення  (зміна)  меж
адміністративно  територіальних  утворень  смт  Воскресенське  та  селища
Горохівка Вітовського району Миколаївської області.

В  жовтні  місяці  проведені  перші  торги  з  продажу  права  оренди  на
земельні  ділянки  сільськогосподарського  призначення,  а  саме:  земельна
ділянка загальною площею 8,8000 га для ведення фермерського господарства
була  надано  в  користування  на  умовах  оренди  за  70549,47  грн.  за  рік,
земельна ділянка загальною площею 30,0000 га для ведення фермерського
господарства  –  120357,39  грн.  в  рік,  земельна  ділянка  загальною площею
25,2014  га  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  –
85118,85 грн. в рік.

Розпочато  роботу  із  виготовлення  документацію  із   встановлення
(зміна)  меж  адміністративно  територіальних  утворень  с.  Калинівка  та  с.
Пересадівка Вітовського району Миколаївської області.

В кінці  2019 року було розпочато другий етап інвентаризації  земель
сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту.

Протягом року неодноразово проводились із залучення інспекторів ГУ
Держгеокадастру у Миколаївській області перевірки земельних ділянок, щодо
дотримання вимог земельного законодавства.

Проведено  процедуру  нарахування  втрат  та  збитків  за  користування
земельною  ділянкою  без  правовстановлюючих  документів  в  смт.
Воскресенське по вул. Центральна, 101/87.

Працівниками селищної ради  за участю депутатського корпусу було
розглянуто  біля  200  заяв  громадян  України  щодо  вирішення  земельних
питань.
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         Бюджет об’єднаної громади на 2019 рік затверджено рішенням № 37
ХХІХ сесії 8-го  скликання від 22.12.2018 року  в обсязі 62 394,350 тис.грн.
по доходах, з них по загальному фонду  61 446,500 тис.грн., та спеціальному
фонду 947,850 тис.грн. Бюджет об’єднаної громади збалансований.
        По загальному фонду  планові показники з урахуванням змін станом на
01.01.2019 року становлять 70 044,118 тисгрн., з них надходження податків і
зборів 18205,909 тис.грн. (трансферти 41 745,200  тис.грн.).
        По спеціальному фонду на 2019 рік план   становить – 2 785,636 тис.грн.,
з них цільові фонди утворені органами місцевого самоврядування  135,683
тис.грн.
        Фактичні  надходження  селищного  бюджету  за  2019  рік  склали
71 914,209  тис.грн.,  з  них  загальний  фонд  69 979,013  тис.грн.,  власні
надходження  19 205,900  тис.грн.,  офіційні  трансферти  41 592,981  тис.грн.,
цільові фонди утворені органами місцевого самоврядування 173,300 тис.грн.

Загальний фонд
           Бюджет Воскресенської селищної ради у 2019 році забезпечив приріст
доходної частини без урахування трансфертів по загальному фонду 100,6   %.
          Відповідно до джерел наповнення бюджету громади за звітний рік
надійшло 69 979,013 тис.грн.,  з  них податки  та  збори 19 315,567 тис.грн.,
офіційні трансферти 50 663,446 тис.грн.(з них: дотації від органів державного
управління  11  728,300  тис.грн.,  дотації  з  місцевого  бюджету  4 328,000
тис.грн., субвенції 29 864,682  тис.грн., субвенції з місцевого бюджету іншим
місцевим бюджетам 4 742,464 тис.грн.) Збільшення надходжень пояснюється
збільшенням  джерел  наповнення  місцевих  бюджетів,  підвищенням  ставок
податку на   майно, плати за землю.
            Виконання  планових показників  досягнуто  по  всім  доходним
джерелам.
          Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 19
180,300 тис.грн. 

Медична  субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  –
7413,500 тис.грн.
 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 2 626,882 тис.грн.

Базова дотація – 11 728,300 тис.грн.
Додаткова  дотація  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів
освіти та охорони здоров’я – 4 141,800 тис.грн.

Стабілізаційна дотація – 186,200 тис.грн.
Субвенція  на  формування  забезпечення  будівництва,  реконструкції,

ремонту та утримання автомобільних доріг – 795,315 тис.грн.
 

3



   Протягом  року  ведеться  моніторинг  надходжень  податку  на  доходи
фізичних  осіб  та  податку  на  майно  в  частині  плати  за  землю  в  розрізі
платників податків.
            Основним джерелом надходжень до бюджету громади є податок на
доходи фізичних осіб, питома вага якого в бюджеті 2019 року серед податків і
зборів  складає  48,8%,  та  місцеві  податки  і  збори  ,  питома  вага  становить
46,4%.
         За звітний період до бюджету громади мобілізовано податку на доходи
фізичних  осіб  9  433,678  тис.грн.  виконання   96,9% річних  призначень  та
порівняно з 2018 роком обсяг надходжень збільшився на   132,8    тис.грн..
Протягом  2019  року  фактично  сплачено  сільгосптовариствами  та
фермерськими  господарствами  податку  на  доходи  за  земельні  паї  в  сумі
1109,976 тис.грн., виконання  102,6% річних призначень.
            В 2019 році від одноосібників громади подано 212 декларацій що на
76 декларацій більше порівняно з минулим роком та надійшло до бюджету
податку на доходи з фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за
результатами  річного  декларування 372,557  тис.грн.  що  має  приріст
порівняно з плановими показниками   102,6 %, порівняно з минулим роком
112,1 %.
           Одним з  джерел доходів селищного бюджету є акцизний податок з
продажу підакцизних товарів. Планові призначення на рік 702,431    тис.грн.,
фактичні надходження 755,342 тис.грн.  виконання  107,5   %. Основними
платниками податку є Воскресенське ССТ, ФОП Волович, Кулін, Вакар, Бень.
            Протягом року до селищного бюджету надійшло податку на нерухоме
майно в сумі 3 685,620 тис.грн. що збільшилось порівняно з минулим роком
на  1068,902 тис.грн., виконання  127,0% річних призначень.
            В частині плати за землю за звітний рік надійшло 3 187,444 тис.грн.
що становить 107,5 % порівняно з плановими показниками.
            Надходження транспортного податку з юридичних осіб становить
62,750 тис.грн. виконання  108,4% річних призначень.
            В минулому році до бюджету надійшло єдиного податку на суму
5 279,825 тис.грн. що становить 103,7% планових показників.
             Збільшилась   кількість  наданих  адміністративних  послуг,
надходження  становить  119,180  тис.грн.  що  порівняно  з  минулим  роком
більше на 76,747 тис.грн.
            Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом  виконані на  143,2 % та становить 30,680 тис.грн.
            Планові показники по надходженню державного мита виконані на
103,5   %  фактичні  надходження  склали  21,317  тис.грн.,  що  порівняно  з
минулим роком більше на 14,967 тис.грн..
            Інші надходження становлять 26,257 тис.грн. Надходження залишків
минулих років в зв’язку з закриттям рахунків, що не використовуються, та
надходження  від  ФГ  «Воскресенськ-Агро»  за  шкоду  що  заподіяна  на
земельних ділянках комунальної власності у сумі 24,889 тис.грн..
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Спеціальний фонд
             Протягом  2019 року до спеціального фонду бюджету Воскресенської
селищної ради надійшло доходів у сумі 2 935,196 тис.грн. Складова джерел
доходів  спеціального  фонду  бюджету  Воскресенської  селищної  ради
відповідно до Бюджетного кодексу України це: 

- екологічний  податок,  надходження  звітного  року  складають  11,604
тис.грн.;

- надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського  виробництва    надходження  складають  95,692
тис.грн.;

- власних надходжень протягом року отримано 1 806,283 тис.грн., з них
надходження від плати за послуги (батьківська плата) у сумі 774,492
тис.грн.  (в  тому числі  суборенда  землі  складає  348,580),   благодійні
внески 325,491 тис.грн.;

- благодійні внески, гранти та дарунки 706,018 тис.грн.;
- трансферти  у  сумі  795,315  тис.грн.( на  фінансовое  забеспечення

будівництва, реконструкцииії, ремонтау та утримання   автомобільних
доріг загального використання місцевого значення);

- надходження  цільового  фонду  173,300   тис.грн.,  (утвореного  у  2018
році  згідно  рішення  №  3  ХV  сесії  8-го  скликання  Воскресенської
селищної ради від 06.03.2018 року).

          

Виконання видаткової частини селищного бюджету
                     Обсяг видаткової частини бюджету Воскресенської селищної
ради   за 2019 рік склав 71 753,223 тис.грн., у тому числі видатки загального
фонду 57 468,986 тис.грн., спеціального фонду 14 284,237 тис.грн.
            Із загального фонду бюджету профінансовано видатки на утримання
органів  управління  7 564,608тис.грн.,  установ  освіти  на  суму  35 262,216
тис.грн.,  соціальний  захист  та  соціальне  забезпечення  173,170  тис.грн.,
установ  культури  і  мистецтва  1  675,493  тис.грн.,   житлово-комунальне
господарство 1 578,019 тис.грн., видатки на економічну діяльність  на суму
88,717 тис.грн.,  міжбюджетні трансферти передані з місцевого бюджету на
суму 11 126,762 тис.грн..
              В загальній сумі видатків загального фонду видатки на захищені
статті складають 74,5% або 42 823,022 тис.грн.
                  Касові видатки на заробітну плату з нарахуванням становлять 37
376,498  тис.грн.,    що складає  65,0% у  загальній  сумі  видатків  загального
фонду  бюджету  за  2019  рік.  Енергоносії    3  193,075  тис.грн.  -5,6%,  на
продукти  харчування  витрачено  2  094,757  тис.грн.,  на  медикаменти  6,383
тис.грн.. 
               За  звітний рік заробітна плата з  нарахуванням  працівникам
бюджетних  установ  громади  виплачена  повністю  і  у  встановлені  терміни.
Станом на 01.01.2020 року заборгованості по виплаті заробітної плати немає.
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Видатки на енергоносії проводились з урахуванням енергозберігаючих заходів
.

            Із загального фонду бюджету профінансовано видатки на утримання
установ освіти, культури,молоді та спорту Воскресенської селищної радина
на суму 43 442,765 тис.грн., з них на дошкільну освіту 9 216,147 тис.грн., на
загальну  середню  освіту   27 442,447  тис.грн.,  надання  спеціальної  освіти
школами естетичного виховання 1 712,615 тис.грн., методичне забезпечення
та  інші  програми та  заходи у  сфері  освіти 2 250,217 тис.грн.,   утримання
установ культури і мистецтва на суму 1 683,267 тис.грн..

На соціальний захист та соціальне забезпечення у 2019 році  в бюджеті
громади  передбачено   кошти  у  сумі  174,575  тис.грн.  фактично  освоєно
коштів на суму 173,170 грн. в т.ч.:

- ( КТКВКМБ 0113191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів
війни  та  праці»  (Комплексна  програма  соціального  захисту  населення
"Турбота" на період  до 2020 року на загальну суму 11,300 тис.грн.), 
виплата одноразової матеріальної допомоги  інвалідам війни в Афганістані в
сумі - 8,800тис.грн. (4чол.*2,200тис.грн.)

-Придбання медалей до  дня виводу військ з Афганістану-2,500тис.грн..
 (КТКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення»  105,800  тис.грн.  Комплексна  програма  соціального  захисту
населення "Турбота" на період до 2020 року)  виплата матеріальної допомоги
особам, які опинилися в складних життєвих обставинах в сумі 73,000 тис.грн.
(78 чол., виплата щомісячної стипендії одному з батьків загиблих учасників
антитерористичної  операції  (с.Калинівка  Непсов,  с.Пересадівка  Іванцов)  в
сумі  0,500  тис.грн.  на  місяць,  оплата  періодичних  видань  для  пільгової
категорії населення  150 екземплярів на суму 5,400 тис.грн.,  1,000 тис.грн.
фінансова підтримка громадської організації с. Пересадівка . 

          На 2019  рік з бюджету громади освоєно  видатків на  житлово-
комунальне  господарство  у  сумі  3 392,465  тис.грн..  В  тому  числі  оплата
комунальних послуг та енергоносіїв (вуличне освітлення) 825,130 тис.грн.;
відшкодовано різницю між розмірами ціни (тарифу) на житлово-комунальні
послуги ККП Воскресенське в сумі 46,817 тис.грн.

На капітальні видатки направлено кошти в сумі 1 814,446 тис.грн.:
- Реконструкція  вуличного освітлення  Панищівська,  Гоголя,  ТП-  936 в

с.Калинівка на суму 621,705 тис.грн.
- Реконструкція вуличного освітлення вул. Миру, Панищівська ТП -922 в

с.Калиніка на суму 452,824 тис.грн.
- Реконструкція вуличного освітлення вул. Шаповаленко, в.Інгул ТП-30 в

с.Калинівка на суму 306,462 тис.грн.
- Виконання робочого проекту Капітальний ремонт дороги відновлення

елементів  покриття  по  вул.Соборна  в  с.Калинівка  на  суму  52,448
тис.грн.
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- Облаштування  або  реконструкція  вузлів  обліку  електричної  енергії
с.Калинівка  ТП-922,  с.Калинівка  ТП-936,  с.Калинівка  ТП-30 на суму
6,928 тис.грн.

- Капітальний  ремонт  водонапірної  башти  Рожновського  в  смт
Воскресенське вул.Пушкіна на суму 299,77 тис.грн.

- Глибинний насос з пультом управління 2 шт. на суму 27,02 тис.грн.
- Бензинова газонокосарка на суму 7,599 тис.грн.

Економічна діяльність
    У 2019 році   з бюджету Воскресенської селищної ради  профінансовано
видатки на суму 6 556,968 тис. грн. дані видатки спрямовано на:

-  Розробку  розділів  генерального  плану  Інженерно-технічні  заходи
цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час та особливий період"
в с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської 110,090 тис.грн.;

-  Розробку  розділів  генерального  плану  Інженерно-технічні  заходи
цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час та особливий період"
в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області 130,368 тис.грн.;

- Виготовлення технічної документації з нормативно грошової оцінки
землі с.Горохівка 92,700 тис.грн.

-  Капітальний  ремонт  покриття  парку  ім.С.Т.Шаповаленка,
вул.Свободи, с.Калинівка (залишок коштів субвенції з державного бюджету
місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного
розвитку окремих територій станом на 01.01.2019р.). на суму 539,539 тис.грн.

-  Придбана  плитка  тротуарна  для  облаштування  паркової  зони  біля
пам’ятника  "Воїнам- односельчанам" в с.Пересадівка 61,180 тис.грн.;

За рахунок інфраструктурної субвенції на суму 2626,882 тис.грн. та спів
фінансування  з  місцевого  бюджету  у  сумі  516,957  тис.грн.  виконано
капітальні ремонти доріг:

- з(відновлення  елементів  покриття)  по  вул.  Михайла  Грушевського  в
с.Пересадівка, 1273,911 тис.грн.

- з(відновлення  елементів  покриття)  по  вул.  Соборна  в  с.Калинівка,
928,135 тис.грн.

- дорожнього  покриття  по  вул.  Жовтнева  в  с.Пересадівка,  284,013
тис.грн.

- капітальний ремонт частини приміщень селищної ради для обладнання
ЦНАП  в  смт.Воскресенське  по  вул.Соборна,86,Вітовського  району
Миколаївської області" на суму 657,778 тис.грн.

Проведено  поточні  ремонти  доріг  за  рахунок  субвенції  з  місцевого
бюджету  на  фінансове  забезпечення  будівництва,  реконструкції,  ремонту  і
утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення,
вулиць  і  доріг  комунальної  власності  у  населених  пунктах  за  рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету (КБКД 41052600)  на загальну
суму  795,315  тис.грн.:  автомобільної  дороги  по  вул.Риночна  в  смт
Воскресенське  199,624  тис.грн.,  втомобільної  дороги  по  вул.Свободи  в
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с.Калинівка  197,517  тис.грн.  ,  автомобільної  дороги  по  пров.Козацький  в
с.Калинівка  198,633  тис.грн.,  дорожнього  покриття  по  вул.  Баклана  в
с.Калинівка 199,542 тис.грн.

Поточний  ремонт  тротуарної  доріжки  біля  адміністративної  будівлі
Воскресенської с/ради в сумі 46,855 тис.грн.

Встановлено ігровий дитячий майданчик (51,790 тис.грн.).
Поточний  ремонт  тротуарної  доріжки  біля  адміністративної  будівлі

Воскресенської с/ради на суму 46,855 тис.грн.
Розроблено  проекти  по  9  об’єктах  на  капітальні  ремонти  дорожнього

покриття у сумі 250,914 тис.грн., а саме:
- Проектна документація на капітальний ремонт дорожнього покриття по

вул.  Зоряна в смт Воскресеньске) на суму 17,992 тис.грн.
- Проектна документація на  Капітальний  ремонт дороги (відновлення

елементів покриття) по вул Шевченко, б. 40-буд.20 смт Воскресенське)
на суму 17,992 тис.грн.

- Проектна документація на капітальний ремонт дорожнього покриття по
вул.Поштова до тр Н-11 смт Воскресенське на суму 44,211 тис.грн.

- Проектна  документація  на  Капітальний  ремонт  тротуарної  доріжки
вул.Соборна в смт Воскресенське на суму 36,842 тис.грн.

- Проектна документація на Капітальний ремонт дорожнього покриття
по вул.Баклана в с.Калинівка на суму 44,211 тис.грн.

- Проектна  документація  на  Капітальний  ремонт  тротуарноїдоріжки
вул.Янтарна в смт Воскресенське на суму 18,947 тис.грн.

- Проектна документація на Капітальний ремонт дорожнього покриття
по провул. Пушкаревського в с.Пересадівка на суму 33,684 тис.грн.

- Проектна документація на Капітальний ремонт дорожнього покриття
перехрестя вул. Центральна, вул.Поштова в смт Воскресенське на суму
19,044 тис.грн.

- Проектна документація на Капітальний ремонт дорожнього покриття
перехрестя  вул.  Соборна,  вул.Поштова  в  с.Калинівка  на  суму  17,992
тис.грн.

      У  поточному  році в бюджеті громади   обсяг трансфертів складає 11 126,
762 тис.грн. , які спрямовані на:

- Субвенція  з  місцевого  бюджету  будівництво/  капітальний  ремонт/
реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання,
будівництво/придбання  житла  для  дитячих  будинків  сімейного  типу,
соціального  житла  для  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації
за  рахунок  відповідної  субвенції  з  державного  бюджету  у  сумі  733,584
тис.грн.  передано  управлінню  соціального  захисту  населення  Вітовського
району   на  придбання  житла  Унгул  Олегу  Андрійовичу  (дитина-  сирота),
Шаповал Ганні Анатоліївні (дитина, позбавлена батьківського піклування).
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- Субвенція з  місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у
сфері  охорони  здоров"я  за  рахунок  коштів  медичної   субвенції   у  сумі
7 413,500 тис.грн.;

- Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної
субвенції,  що  утворився  на  початок  бюджетного  періоду  у  сумі  110,087
тис.грн. направлена на потреби закладу вторинної медицини.

-  міжбюджетний  трансферт  (  субвенція  з  бюджету  Воскресенської
селищної ради Вітовського району  обласному бюджету для співфінансування
Субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  забезпечення
якісної,  сучасної  та доступної загальної  середньої освіти "Нова українська
школа"  на придбання музичних інструментів, комп’ютерного  обладнання,
відповідного  мультимедійного  контенту   для  закладів  загальної  середньої
освіти) в сумі 6,888 тис.грн.;

- Субвенція на надання послуг об’єднаному  трудовому архіву 59,475
тис.грн.;

- Субвенція на надання послуг в інклюзівно-ресурсному центрі 48,057
тис.грн.;

-  Субвенції  на  здійснення  видатків  закладам  охорони  здоров'я
первинної медико-санітарної допомоги 2 014,479 тис.грн.;

- Субвенції  на утримання Первомайської МПК Вітовського загону 
місцевої пожежної охорони в сумі 491,236 тис.грн.;

- Субвенції на виконання  програми розвитку фізичної культури і 
спорту на утримання спорт школи ДЮСШ в сумі 109,399 тис.грн. 

-  Субвенція на здійснення видатків на районну комплексну програму
соціального захисту населення "Турбота" 127,815 тис.грн.

-  Субвенція  на  здійснення  видатків  на  районну  цільову  соціальну
програму"Безбар'єрна Вітовщина"-4,064 тис.грн.
  
               Протягом 2019 року до селищного бюджету залучено вільних
залишків  на  суму  7 812,134  тис.грн.,  залучено  перевиконання  доходної
частини  на  суму  223,309  тис.грн.  Касова  готівка  затверджена  сесією
Воскресенської селищної ради збережена повністю.
              Дебіторська заборгованості на кінець року по селищній раді складає 
4,621 тис.грн.   по загальному фонду - передплата періодичних видань.  
Кредиторська заборгованість по селищному бюджету станом  01.01.2020 
відсутня.

Протокол  про порушення бюджетного законодавства не складався.
           
               

В  2019-2020  навчальному  році  в  громаді  функціонують  3  заклади
загальної  середньої  освіти,  в  яких  навчаються  1049  здобувачів  освіти  та
працюють 96 педагогічних працівників, та 4 дошкільні навчальні заклади, які
відвідують 325 вихованців та працює 27 педпрацівників.
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У  2019  році  значна  частина  бюджету  громади  була  спрямована  на
фінансування закладів освіти та культури Воскресенської селищної ради.

У 2019 році всі об’єкти соціальної сфери переведено на альтернативне
опалення,  що  дасть  змогу  без  обмежень  (лімітів)  обігрівати  дані  заклади.
Основна  ідея  –  повністю  перевести  комунальні  заклади  на  альтернативні
види палива і  оплачувати лише за спожиту енергію згідно лічильника ( за
використану Гкал).

Заклади загальної середньої освіти

За  кошти  освітньої  субвенції здійснювалася  оплата  праці  та
нарахування педагогічним колективам 3 закладів загальної середньої освіти
на загальну суму 15 090 468 грн.

Профінансовано  за  кошти  місцевого  бюджету заробітну  плату  та
нарахування технічним працівникам та керівникам 11-ти додаткових гуртків
на суму 4 228 519 грн.

Також  видатки  спрямовувались  на  послуги  по  оплаті  електроенергії
(273 987  грн),  газо-  та  теплопостачання  (1 226 506  грн.),  водопостачання
(24 124 грн.) та відрядження вчителів та техперсоналу (31780 грн.).

Безкоштовним  гарячим  харчуванням  були  забезпечені  всі  учні  1-4
класів та учні пільгової категорії 5-11 класів, на що з місцевого бюджету було
використано 1 074 264 грн.

Поповнення матеріально-технічної бази шкіл:

Для  Пересадівської ЗОШ придбано металопластикові двері,  вікна та
конструкції  на  суму  171 690  грн., інтерактивний  стрілецький  тренажер
«Захисник Вітчизни»(58530 грн.),  виготовлено проект «Капітальний ремонт
ганків»(13 319  грн.),  виготовлено  проект «Нове  будівництво  спортивного
майданчика  для  міні-футболу»(130 397  грн.),  придбано  та  встановлено
комплект мережевого обладнання (117 095 грн.),  компект меблів для їдальні
(58780  грн.), матеріали  для  ремонтів  косметичних  (12000 грн.),
електролічильник( 7774 грн.).

Для  Воскресенської   ЗОШ придбано  жарову  шафу(17 040  грн.),
обладнання  для  гуртка  робототехніки  (196 000  грн.), виготовлено  проект
«Капітальний ремонт спортивної зали»(32 726 грн.), електролічильник( 4993
грн.).

Для  Калинівської  ЗОШ придбано  та  встановлено  комплект
мережевого обладнання (80686 грн.).
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Для  3  шкіл  громади придбано  150  комплектів  одномісних  парт  та
стільців  (195 000  грн.),  17  дошок  аудиторних   (52 700  грн.),  21  ноутбук
(163 800 грн.), 15 телевізорів (195 000 грн.), спортивний інвентар(15000 грн.),
6  комплектів  «Робоче  місце  вчителя  початкових  класів»(ноутбуки,  БФП,
ламінатори, чорнила, конвертна плівка, папір) на загальну саму 133 200 грн.,
меблі для учнів початкових класів (125 428 грн.), 3 мультимедійні комплекти
(164 205 грн.), дидактичні матеріали (100 000), шкільну форму дітям-сиротам
(15000 грн.), художню літературу для шкільних бібліотек (15 000 грн.).

Введено  в  експлуатацію  об’єкт  “Нове  будівництво  спортивного
майданчику для міні-футболу зі  штучним покриттям по вул.Соборна,  15 в
с.Калинівка” на суму 1499,305 тис.грн.

Капітальні та поточні ремонти: 

- Поточний ремонт системи опалення Воскресенської ЗОШ (33 777 грн.),

- Капітальний ремонт будівель майстерні Калинівської ЗОШ (1 454 896
грн.),

- Капітальний ремонт підсобних приміщень Калинівської ЗОШ (271 540
грн.),

- Капітальний  ремонт  підлоги  спортивної  зали  Калинівської  ЗОШ
(298 797 грн.),

- Капітальний ремонт туалетів Калинівської ЗОШ (24030 грн.),

- Капітальний  ремонт  туалетів  для  дітей  з  вадами  руху  Калинівської
ЗОШ (67164 грн.),

- Капітальний ремонт приміщення під обладнання спортивної зали для
молодших класів Воскресенської ЗОШ (231 234 грн.),

- Капітальний ремонт їдальні Пересадівської ЗОШ (297 492 грн.),

- Поточний ремонт топкової Воскресенської ЗОШ (17 148 грн.),

- Поточний ремонт каналізаційної системи Калинівської ЗОШ (120 955
грн.).

Заклади дошкільної освіти

Профінансовано  за  кошти  місцевого  бюджету  заробітну  плату  та
нарахування працівникам дитячих садочків на суму 6 091 180 грн.
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Також  видатки  спрямовувались  на  послуги  по  оплаті  електроенергії
(296 407  грн.),  газо-  та  теплопостачання  (372 690  грн.),  водопостачання
(19 828 грн.) та відрядження (4 203 грн.).

На харчування з місцевого бюджету було використано 1 020 492 грн.

Поповнення матеріально-технічної бази садочків:

Воскресенський ДНЗ:  метеріали  для  ремонтів  косметичних (2500  грн.),
виготовлено конструкцію топочної (28999 грн.), столи та шафи (12928 грн.).

Горохівський ДНЗ: меблі та предмети для облаштування ІІ групи (42348
грн.), матеріали  для  ремонтів  косметичних  (1500 грн.),  ваги, термометри,
гігрометр,  психометр(2250  грн.),  холодильник  (17040  грн.), ігровий
майданчик(26968 грн.).

Калинівський  ДНЗ:  профнастил  (11640  грн.),  двері  металопластикові
(12630  грн.), матеріали  для  ремонтів  косметичних  (2500  грн.), пральна
машина (15030 грн.).

Пересадівський  ДНЗ: метеріали  для  ремонтів  косметичних  (2500 грн.),
пральна машина (15030 грн.),здійснено технічне обстеження будівлі (14000
грн.).

Капітальні та поточні ремонти:

Поточний ремонт тротуарної доріжки в Горохівському ДНЗ (164355 грн.).

Поточний ремонт топкової котельні в Горохівському ДНЗ (34470 грн.).

Поточний ремонт топкової котельні в Калинівському ДНЗ (22340 грн.).

Будинки культури

Профінансовано  за  кошти  місцевого  бюджету  заробітну  плату  та
нарахування працівникам будинків культури на суму 977 546 грн.

Також  видатки  спрямовувались  на  послуги  по  оплаті  електроенергії
(161 082 грн.).

Поповнення матеріально-технічної бази:

Воскресенський  БК:  проведення  інтернету  (3000  грн.), матеріали  для
косметичного ремонту(2043 грн.).

Пересадівський  БК: мікрофони шнурові та стійки (9150 грн.), матеріали
для косметичного ремонту(1886 грн.), електролічильник (7774 грн.).

Капітальні та поточні ремонти:
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Поточний ремонт покрівлі Воскресенського БК (188 126 грн.).

Бібліотеки

Профінансовано  за  кошти  місцевого  бюджету  заробітну  плату  та
нарахування працівникам на суму 296 391 грн.

Поповнення матеріально-технічної бази:

Формуляри, бланки,журнали обліку (5858 грн.)

Калинівська дитяча музична школа

Профінансовано  за  кошти  місцевого  бюджету  заробітну  плату  та
нарахування працівникам на суму 1 527 781 грн.

Також видатки спрямовувались на послуги по оплаті електроенергії (3357
грн.), вугілля (35198 грн.)

Таким чином, видатки з місцевого бюджету були спрямовані:

- На заробітну плату – 13 121 417 грн.;
- Електропостачання - 734 833 грн.;
- Газо-теплопостачання-1 599 196 грн.;
- Водопостачання – 43952 грн.;
- Харчування – 2 094 756 грн.;
- Поповнення матеріально-технічної бази – 2 312 937 грн.;
- Капітальні та поточні ремонти – 3 226 324 грн.

Станом на 1 січня 2020 року в Центрі надання освітніх послуг працюють
3 методиста, кожний із яких виконує свої функціональні обов’язки. Центр має
сучасну матеріальну і технологічну базу, оснащену комп’ютерною технікою,
локальну  мережу,  доступ  до  мережі  Інтернет.  Функціонує  офіційний  сайт
відділу  освіти,  організовано  роботу  локальної  мережі  ФТП,  електронних
скриньок.

З  метою  іміджування  діяльності  методичної  служби  відділу  освіти
Воскресенської селищної ради в соціальній мережі Facebook створено  групу,
а також сайт відділу освіти, методичний портал, де висвітлюються основні
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заходи,  що  проводяться  методистами  відділу  та  надаються  методичні
рекомендації.

Селищною радою для ефективної  роботи працівників відділу освіти в
2019 році  ЦНОП здійснено підписку періодичних видань: «Інформаційний
збірник»,  «Шкільний  бібліотечно-інформаційний  центр»,  «Методист»,
«Школа», «Практика управління закладом освіти», «Сучасна школа України»,
«Дошкільне виховання».

Керівництвом відділу освіти, культури, молоді та спорту запроваджено
електронний документообіг із  закладами освіти,  створені  та функціонують
сайти закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти.

Методисти Центру надання освітніх послуг – активні учасники обласних
методичних заходів.

Протягом всього часу для керівних кадрів начальником відділу освіти,
культури, молоді та спорту Ганною Черновол та методистами відділу освіти
проводились  навчально-методичні  консультування   з  питань  організації
освітнього процесу, створення звітної документації,  участі  в різноманітних
проектах  та  оформлення  відповідної  документації.  Для  педагогічних
працівників були проведено методичні наради з питань оформлення шкільної
документації. 

В 2019 році  педагогічні  працівники закладів  освіти пройшли  курсову
перепідготовку при  Миколаївському  обласному  інституті  педагогічної
освіти, з них 18 вчителів початкових класів, 3 вчителі з образотворчого та
музичного  мистецтва,  5  вчителів  англійської  мови,  3  вчителі  фізичної
культури, що дало можливість ознайомитесь із новим Державним стандартом
початкової освіти та методиками компетентнісного навчання. 

Курси  підвищення  кваліфікації по  НУШ  пройшли  керівники  закладів
совіти.

Протягом року педагоги освітніх закладів були учасниками 17 вебінарів,
що  проводилися  Миколаївським  обласним  інститутом  післядипломної
педагогічної освіти та Херсонським регіональним центром оцінювання якості
освіти.

В  серпні  2019  рок  ЦНОП  організував  та  провів  для  педагогічних
працівників закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти
нетрадиційну  серпневу  конференцію  на  базі  відпочинку  «Чайка»  в
Херсонській області,  де педпрацівники мали можливість поспілкуватися зі
своїми колегами в неформальній обстановці, задати один одному ті питання,
які  з  тих  чи  інших  причин  вони  не  можуть  озвучити  в  ході  освітнього
процесу. Кращі педагогічні працівники були нагороджені грамотами відділу
освіти.
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До Дня педагогічних працівників методистами відділу освіти, культури,
молоді  та  спорту  було  організовано  привітання  у  формі  Челенджеру  та
розміщено у соціальній мережі.

Великій  зацікавленості  до  природничо-математичних,  технологічних
наук сприяє впровадження в освітній процес STEM – освіти. Для реалізації
цієї  мети Воскресенською селищною радою для учнів трьох шкіл громади
придбано кабінет робототехніки. Діти не просто вивчають предмет, а одразу
можуть  випробувати  закони  та  правила  в  дії  на  практиці,  створюючи
справжні наукові проєкти. З цієї метою вчителі фізики та інформатики були
учасниками обласних семінарів –практикумів та тренінгів. 

Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти
16  жовтня  2019  року  на  базі  Центральної  бібліотеки  імені  М.  Л.
Кропивницького було проведено обласний фестиваль «Моя STEM-ідея».

      Вперше  учні  нашої  громади,  вихованці
гуртків  «Робототехніки» та «Програмування» взяли
участь  у  змаганнях  з  моделювання  «розумних
пристроїв» STEM – HOUSE. Вони представили свою
першу  роботу  –  «Автоматизовану  ферму».  Цей
запрограмований  пристрій  автоматично  може
поливати рослини. На фото ви можете побачити цього
чудового  робота  та  маленький  паросток  молодого
перцю,  який  комфортно  прижився  на  невеликій
грядці.

Протягом 2019  року переважна більшість учителів початкових класів
Воскресенської  селищної  ради  змогли  переорієнтувати  свої  підходи  у
викладанні,  впроваджували  в  практику  різні  форми  роботи  та  елементи
НУШ.

Окрім підготовки педагогів до роботи за новим Державним стандартом,
у закладах загальної середньої освіти селищної ради за активної підтримки
держави,  органів  місцевого  самоврядування  створено  новий   освітній
простір:  нове  навчальне  обладнання,  мобільні  парти  та  стільці,  сучасні
програмні  та  технічні  засоби  навчання:  телевізори,  ноутбуки,  копіювальна
техніка.  

 Всі заклади освіти селищної ради отримали набори LEGO. Для них було
організовано навчання по роботі з даним конструктором в МОІППО.

Для реалізації  Державного стандарту  початкової  загальної  освіти та  з
метою впровадження оновленого змісту освіти для учнів 1-2 класів (100%)
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доставлено  нові  підручники.  Підручники  укладено  відповідно  до  вимог
нового Державного стандарту та базових навчальних програм. 

         У  2019/2020  навчальному  році  вчителі  початкових  класів
продовжили  роботу  над  реалізацією  завдань,  визначених  оновленими
навчальними  програмами,  Державним  стандартом  початкової  освіти  та
умовами реалізації концепції «Нова українська школа».

Результатом  творчого  пошуку  оригінальних,
нестандартних  рішень  даних   педагогічних
проблем  в  процесі  оновлення  та  вдосконалення
теорії і практики освіти стало для закладів освіти
впровадження  в  освітньому  процесі  хмарних
технологій. 

Уже  досить  багато  часу  існують  онлайн-
сервіси  для  створення  різноманітних  навчальних
додатків,  зокрема  документів,  таблиць,
презентацій,  відеороликів  та  багато  іншого.
Використання  смартфонів,  вільний  доступ  до

мережі Інтернет - це елементи повсякденного життя учнів. Тому педагогам
необхідно мотивувати учнів до навчання, зацікавити сучасних школярів до
вивчення  предметів.  І  все  це  реально  робиться   за  допомогою хмарних
технологій, що  мають  на  меті  створення  та  використання  ігрових
мультимедійних вправ. Адже гра - це природне середовище для дитини, тим
більше,  якщо  її  етапи  можуть  проходити  у власному  телефоні  чи  на
комп’ютері. 

Он-лайновий  сервіс  Padlet є  безпосереднім  цифровим  нащадком  тієї
самої  міської  стіни,  на  якій  будь-хто  зможе  залишити  свій  автограф,
прикріпити картинку чи фото, розмістити текст, файл, оголошення, викласти
відео.

У  процесі  роботи  з  сервісом  Padlet  в  освітньому  середовищі  для
розуміння дидактичних можливостей ресурсу, педагогічні працівники мали
можливість  переглянути  приклади  дошок,  створених  колегами,  а  також
ознайомитись  з  основними  прийомами  роботи  із сервісом,  навчилися
створювати й налаштовувати подібні дошки. 

Ці  вчителі  використовують  не  просто  комп’ютерні  презентації,  а
інтерактивні  вправи  за  допомогою  мультимедійних  інтерактивних  та
віртуальних дошок, інтернет-платформ, електронних програм тощо.

В  громаді  забезпечено  розвиток  системи  роботи  з  обдарованою
молоддю:  І  етап  тестування  претендентів  на  навчання  в  Миколаївському
відділенні  Малої  академії  наук,   участь  в  усеукраїнських  учнівських
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олімпіадах  різних  рівнів,  в  різноманітних  конкурсах,   участь  в  проектній
діяльності тощо.

9 учнів закладів загальної середньої освіти стали переможцями ІІ етапу
ХХ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика,  14 учнів - Х
Міжнародного  мовно-літературного  конкурсу  учнівської  та  студентської
молоді ім. Т. Шевченка.

 38  учнів  вибороли призові  місця  у  ІІ  (районному)  етапі  предметних
олімпіад з базових дисциплін, з них 10 місць -  Воскресенська ЗОШ, по 14
призових місць -  Калинівська та Пересадівська ЗОШ. 8 учнів захищатимуть
честь громади на обласних олімпіадах.

Важливе місце в системі освіти посідає позаурочна виховна діяльність,
спрямована на всебічний і гармонійний розвиток особистості школяра. 

Впродовж  2019  року  в  закладах  загальної  середньої  освіти  селищної
ради   працювало  24  шкільних  гуртка  за   різними  напрямками,  в  яких
розвивали свої здібності 415 учнів, що становило 42 % від загальної кількості
школярів.  

Відділом  освіти,  культури,  молоді  та  спорту було  організовано  виїзд
хлопців 10-11 класів для участі у стендовій стрільбі в Терновці. 

У  закладах  загальної  середньої  освіти  функціонують  11  гуртків
військово-патріотичного спрямування, в яких займаються 190 учнів.

До засобів патріотичного спрямування,  виховання поваги й любові до
своєї Батьківщини, національної свідомості належать рідна природа.  У 2018-
2019 навчальному році учні Пересадівської ЗОШ І-ІІІ ступенів реалізували
екологічний проект  Кличка «Zero Waste School» та провели тренінги  для
учнівської молоді Калинівської та Воскресенської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Значна  увага  в  громаді  приділяється  реалізації  «Програми  розвитку
фізичної культури і спорту по Воскресенській селищній раді на 2018-2020
роки».

В закладах освіти  створені належні  умови для проведення обов’язкових
фізкультурно-оздоровчих  заходів:  у  Пересадівській  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
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функціонують  2  спортивні  зали,  у  Воскресенській  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
відремонтовано  спортивний  майданчик  зі  штучним  покриттям  та
модернізовано спортивну залу для учнів початкової  школи, у Калинівській
ЗОШ проведено ремонт спортивної зали та відкрито спортивний майданчик
зі штучним покриттям.

Для закладів освіти за кошти громади придбано спортивний інвентар на
суму 15 тис.  грн:  м’ячі  гандбольні,  футбольні,  баскетбольні,  тенісні,  м’ячі
для  метання,  обручі  пластмасові,  фішки,  спортивну  форму  для  учнів
Калинівської школи.

В  закладах  освіти  проводяться  шкільні  змагання  з  шашок  та  шахів,
«Козацькі  розваги»,  «Веселі  старти»,  «Богатирські  ігри»,  «Мій  друг
велосипед»,  «День   здоров’я  і  фізичної  культури»,  І  районний  етап
Всеукраїнського Олімпійського тижня та Олімпійського уроку. 

До  Дня  захисту  дітей  відділ  освіти,  культури  ,  молоді  та  спорту
організував  свято  для  всіх  дітей  громади  у  Воскресенському  будинку
культури з привітанням,  концертною програмою, флешмобом та виступом
артистів.  

Шкільна  бібліотека є  складовою  частиною  освітнього  процесу  і
відіграє важливу роль у досягненні освітньої мети і завдань, які стоять перед
школою. В  трьох  навчальних  закладах  селищної  ради  функціонують  3
шкільні бібліотеки, в яких працюють 3 бібліотекарі, два з яких мають повну
вищу  бібліотечну  освіту,  один  –  повну  вищу  педагогічну  освіту.  Фонд
шкільних  бібліотек  складає  19330  примірників.  В  поточному  навчальному
році  були  поповнені  фонди  шкільних  бібліотек.  316  примірників  на  суму
3844.11 грн. було отримано з обласного фонду.

Для  поповнення  фондів  шкільних  бібліотек  сучасною,  художньою,
енциклопедичною,  довідковою  літературою  з  бюджету  Воскресенської
селищної ради на 2019 рік виділено по 5000 грн. на кожний заклад освіти.
Літературу отримано і розподілено по школам. Всього на поповнення фондів
шкільних бібліотек в 2019 році органами місцевого самоврядування виділено
15000 (п‘ятнадцять тисяч) грн.

         Одним із основних завдань шкільної бібліотеки є забезпечення
школярів  підручниками.  Всі  заклади  освіти  забезпечуються  підручниками,
виданими за кошти державного бюджету відповідно до Порядку забезпечення
загальноосвітніх навчальних закладів підручниками і посібниками. 

Кожна бібліотека наших закладів освіти підключена до мережі Інтернет,
проте  якість   інтернетного  зв’язку  низька.  Залишається  проблемою
забезпечення  шкільних  бібліотек  сучасною  комп’ютерною  технікою  та
поповнення їх фондів навчальною та художньою літературою.
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Питання  організації  відпочинку  та
оздоровлення дітей  є  невід’ємною
складовою  діяльності  органів  місцевого
самоврядування.

З  метою  організації  повноцінного
відпочинку  та  оздоровлення  дітей
рішенням Воскресенської  селищної  ради
від 06.03.2018 року №6 була затверджена
Цільова соціальна програма відпочинку та
оздоровлення  дітей  Воскресенської
селищної ради на 2018-2022 роки.

Відповідно до цієї Програми діти були
оздоровлені  в  мовних  та  оздоровчих
таборах.  В  закладах  загальної  середньої
освіти  в  2018-2019  році  було  організовано
роботу  трьох  мовних  таборів,  в  яких  45
учнів  поглибили  свої  знання  з  англійської
мови  та мали можливість цікаво провести
своє дозвілля.

5  дітей  пільгового  контингенту  були
оздоровлені за кошти обласного бюджету в
дитячому  центрі  «Молода  гвардія»  (м.
Одеса).

7  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування,  дітей  із

малозабезпечених  та  багатодітних  сімей  були  оздоровлені  за  кошти
Воскресенської  селищної  ради  в   стаціонарних  оздоровчих  таборах  с.
Рибаківки та м. Очакова в серпні 2019 року.

В  липні  та  серпні  2019  року  11  дітей  пільгового  контингенту  були
оздоровлені за кошти обласного бюджету в оздоровчих таборах «Маяк» (с.
Рибаківка) та «Динамо» (м. Очаків).

Всього було оздоровлено 45 дітей в пришкільних мовних таборах та 23
дитини в стаціонарних оздоровчих таборах.  

Особлива  увага  приділяється  роботі  з  дітьми з  особливими освітніми
потребами.

Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного
доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом
організації їх навчання в закладах освіти на основі застосування особистісно
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орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей
навчально-пізнавальної  діяльності  таких  дітей»  (Концепція  розвитку
інклюзивної освіти, наказ МОН від 01.10.2010 № 912).

Інклюзивне навчання означає, що всі учні можуть навчатися в школах за
місцем проживання, в загальноосвітніх класах, в яких в разі необхідності їм
буде надаватися підтримка як в освітньому процесі, так і з перепланування
школи,  класів,  програм  і  діяльності  з  тим,  щоб  всі  учні  без  виключення
навчалися і проводили час разом.

На обліку по Воскресенській селищній раді станом на 01.06.2019 року
знаходиться 43 дитини з інвалідністю. 15 із них відвідують загальноосвітні
заклади,   для  8  дітей  із  особливими  освітніми  потребами  відповідно  до
рекомендацій обласної  психолого-медико-педагогічної  консультації   та  заяв
батьків  було  організовано  індивідуальне   навчання,   6  дітей  навчаються  в
спеціалізованих навчальних закладах міста  Миколаєва,   5  дітей  відвідують
дошкільні  навчальні  заклади,  2  дітей  дошкільного  віку  знаходяться  з
батьками вдома, 7 дітей не підлягають навчанню.

В поточному навчальному році у Воскресенському закладі дошкільної
освіти  відкрито  інклюзивну  групу,  де  перебуває  1  дитина  з  особливими
освітніми потребами.

З  1  вересня  2019  року  відкрився  клас  з  інклюзивним  навчанням  у
Воскресенській  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів.  Тому  сьогодні  стоїть  питання  про
відкриття ресурсних кімнат у кожному закладі освіти, які дають можливість
розвитку та включення у соціальну активність дітей з особливими освітніми
проблемами.  Заняття  в  ресурсній  кімнаті  допоможуть  дитині  правильно
соціалізуватися,  набути  соціально-побутові  навички,  підвищити  навчальні
навички та інтегруватися до освітнього процесу в цілому. Дуже важливо під
час занять у ресурсній кімнаті розвивати у дитини саме ті навички, які у неї
виступають проблемними у її повсякденному житті та у процесі освіти.

Потужним  ресурсом  для  закладів  освіти  є  співпраця  з  комунальною
установою  Інклюзивно-ресурсний  центр  Вітовської  районної  ради.
Методисти  центру  здійснюють  роз’яснювальну  та  освітню  роботу  для
розвитку інтересу батьків до нових форм навчання й розвитку їхніх дітей.
Для  педагогів  вони  надають  методичну  допомогу  у  виборі  методів  та
прийомів навчання з урахуванням потенційних можливостей дитини. На базі
інклюзивно-ресурсного  центру  є  різноманітне  спеціальне  обладнання  для
надання додаткової підтримки з фізичного та психологічного розвитку дітей.
Це  дає  можливість  дітям  отримати  додаткові  реабілітаційні  заходи  поза
межами школи.
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Необхідною  умовою  створення  здоров’язберігаючого  середовища  є
організація харчування.

Повноцінне  раціональне  харчування  є  найважливішою  складовою
формування здоров’я дитини. Забезпечення школярів гарячим харчуванням
впливає на освітній процес та його успішність.

У  2018-2019  навчальному  році  було  забезпечено  повне  охоплення
безкоштовним гарячим  харчуванням  учнів  1-4  класів  та  учнів  5-11  класів
пільгових  категорій:  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування, дітей із сімей, які отримують відповідно до Закону України «Про
державну  соціальну  допомогу  малозабезпеченим  сім’ям»,  а  також  дітей,
батьки  яких  є  учасниками  АТО,  дітей-переселенців  із  Донецької  та
Луганської областей за рахунок бюджетних коштів Воскресенської селищної
ради. 

Вартість харчування  у 2018-2019 становила ля учнів 1-4 класів  - 18.62
грн., дітей пільгових категорій 5-11 класи -21.50 грн. (у порівнянні у 2017-
2018 навчальним роком – 13.30 грн.). 

У всіх закладах загальної середньої освіти району створено умови для
забезпечення  гарячим  харчуванням  учнів  5-11  класів,  які  харчуються  за
власні кошти.

Харчування  дітей  у  закладах  освіти  селищної  ради  здійснюється
відповідно  до  норм  харчування,  затверджених  постановою  Кабінету
Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження
норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

Показник виконання норм харчування учнів закладів загальної середньої
освіти селищної ради склав 100 %.

Упродовж 2018/2019 навчального року адміністраціями закладів освіти
здійснювався постійний контроль за організацією гарячого харчування учнів,
якісним  і  кількісним  складом  страв,  асортиментом  харчових  продуктів  і
продовольчої сировини.

В умовах децентралізації переосмислюється  роль закладів культури.
Заклади культури особливо в  сільських населених пунктах є чи не єдиними
осередками,  що  задовольняють  культурно-дозвіллєві  потреби   сільських
мешканців.

Організації  культурного  дозвілля  громадян  та  розвитку  аматорського
мистецтва  сприяє  робота  Пересадівського  та  Воскресенського  будинків
культури. 

Протягом 2019 року  працівниками Пересадівського будинку культури
було проведено різні за формою та тематикою культурно-дозвіллєві заходи,
близько  42  з  яких  висвітлювали  події  місцевого,  загальнонародного  та
державного  значення,  а  також брали участь  в  обласних семінарах по всім
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жанрам художньої самодіяльності та взяли участь в 5  загальногромадських
заходах та в 8 фестивалях та конкурсах обласного та всеукраїнського рівня.  

Вихованці  гуртків  Воскресенського  Будинку  культури  (директор
Смирнова  О.А.)  є  дипломантами  дитячого  фестивалю  з  хореографії  «Арт
Мікс»,   фестивалю  дитячої  та  юнацької  творчості  «Золотий  паросток»  та
обласного  конкурсу  з  хореографії  «Перлина  Прибужжя»,  переможцями
«Відкритого кубку зі східного танцю», Всеукраїнського конкурсу-фестивалю
дитячої  творчості  «Зорепад»,  Всеукраїнського  конкурсу  зі  східного  танцю
«Бегущая по волнам» (м. Одеса), Всеукраїнського конкурсу юних та молодих
виконавців  «Маленькі  зірки».  Театр  козацького  бою  став  призером
Відкритого чемпіонату з козацького триборства «Козацький грай».

Члени  гуртків  Пересадівського  Будинку  культури  (директор  Дяченко-
Роставецька  Н.Г.)  стали  дипломантами  Всеукраїнського  фестивалю
«Чорноострівський ярмарок», обласного фестивалю «Пісні наших батьків»,
обласного  конкурсу  дитячої  творчості  «Liga Voice»  та  переможцями
обласного  фестивалю  народної  творчості  «Весело  сяють  різдвяні  зірки»,
обласного конкурсу читців «Барви надії», обласного конкурсу вокального та
хореографічного мистецтва  «Діапазон».  Директор Пересадівського Будинку
культури Дяченко-Роставецька Н.Г.  стала дипломантом обласного конкурсу
нематеріальної культурної спадщини.

За  рейтингом  участі  аматорських  колективів,  окремих  виконавців,
майстрів в обласних, регіональних, всеукраїнських
культурно-мистецьких  заходах  наша  громада
посіла 4 місце в області.

14  вересня  2019  року  вперше  у
Воскресенській селищній раді пройшло свято, яке
об’єднало три села - День громади.  Всі присутні
мали можливість побувати на ярмарку, спробувати
свої  сили  у  майстер-класах,  відвідати  виставки
народних  умільців,  скоштувати  коронні  страви
кожного села, взяти участь у конкурсах, розвагах,
іграх. 

Окрасою свята став великий творчий концерт, в ході якого кожне село
презентувало свої таланти. Кульмінацією свята став дивовижний феєрверк.

Багато зроблено в громаді за 2019 рік. 
В 2020 році головною метою в роботі відділу освіти, культури, молоді та

спорту  залишається  науково-методичне  забезпечення  та  інформаційний
супровід педагогічного процесу, організація та створення сприятливих умов
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для  розвитку  інтелектуального  потенціалу,  пошуку,  підтримки  і
стимулювання навчання та розвитку дітей та молоді. Діяльність методичної
служби ОТГ і надалі буде спрямована на вирішення комплексних заходів з
реалізації нових державних освітніх стандартів, оновлених програм, у тому
числі в умовах функціонування освітнього округу.

          Депутатський корпус селищної ради складає 26 депутатів, виконавчий
комітет - 15 осіб.
         Я дякую моїй команді, депутатам, виконавчому комітету, керівникам
підприємств,  установ  та  організацій,всім  жителям  нашої  громади,  хто
підтримував і  допомагав селищній раді   у  виконанні  заходів  із  соціально-
економічного  розвитку,  хто  не  словами,  а  справами  доводив  свою
небайдужість  до  становлення  і  розвитку  нашої  громади.  Сподіваюсь  на
подальшу  співпрацю  і  взаєморозуміння  з  кожним  жителем,  активність  і
свідомість громадян. Разом з вами ми створимо процвітаючу громаду.
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