
 



7 наборів LEGO Six Briсks  для 

учнів перших класів закладів 

загальної середньої освіти 

  М.А. 

8 Підготовка закладів загальної 

середньої освіти до нового 

навчального року 

Протягом місяця Голтвянська Н.М. 

9 Подання інформації щодо  

діяльності відділу та 

підпорядкованих закладів для 

розміщення на веб-сайті 

Верхньодніпровської міської 

ради 

Щовівторка Немудра Ю.В. 

10 Участь у засіданні обласного 

штабу по підготовці закладів 

освіти до нового навчального 

року 

За графіком 

департаменту освіти 

ОДА 

Голтвянська Н.М. 

11 Участь у засіданні обласного 

штабу по підготовці закладів 

освіти до роботи в осінньо-

зимовий період 2021/2022 року 

 

За графіком 

департаменту освіти 

ОДА 

Голтвянська Н.М. 

12 Підготовка закладів загальної 

середньої освіти до нового 

навчального року 

Протягом місяця Голтвянська Н.М.  

Захарук-Чайченко 

М.А., Немудра 

Ю.В.,  

Чорна І.В.,  

Кабаченко М.Г., 

Ведмеденко Т.В.,  

Феденко Л.М.,  

Несущий Ю.М. 

13 Підготовка шкільних автобусів 

до роботи у новому навчальному 

році 

Протягом місяця Макаренко С.О. 

14 Підготовка закладів освіти 

роботи в осінньо-зимовий період 

Протягом місяця Несущий Ю.М. 

15 Підготовка проєктів рішень 

виконавчого комітету та сесій 

міської ради 

Протягом місяця ЗапараН.І.,  

Голтвянська Н.М. 

16 Проведення наради з опікунами 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування щодо 

оздоровлення у таборі на 

морському узбережжі 

За 2 тижні до 

від`їзду 

Чорна І.В. 

17 Відправка дітей-сиріт та дітей, Відповідно до Чорна І.В.,  



позбавлених батьківського 

піклування на оздоровлення  

терміну початку 

оздоровчої зміни 

згідно тендерних 

пропозицій  

Кабаченко М.Г. 

18 Інвентаризація бібліотечних 

фондів закладів загальної 

середньої освіти та підготовка 

необхідних звітів 

Протягом місяця Захарук-Чайченко 

М.А 

19 Наповнення актуальною 

інформацією сторінки Відділу з 

гуманітарних питань у мережі 

Facebook  

Протягом місяця Немудра Ю.В. 

20 Робота зі зверненням громадян 

 

Протягом місяця Всі працівники 

21 Підготовка наказів за 

відповідними напрямкам 

Протягом місяця Всі працівники 

22 Співпраця з Дніпровською 

академією неперервної освіти та 

Департаментом освіти і науки 

Дніпропетровської 

облдержадміністрації, 

підготовка запитуваної 

інформації 

Протягом місяця Всі працівники 

23 Участь у вебінарах, нарадах, 

онлайн зустрічах 

Протягом місяця Всі працівники 

24 Виконання протокольних 

доручень, розпорядчих 

документів міської ради  

Щоденно Всі працівники 

 

Сектор з питань культури, туризму, фізичної культури і спорту, охорони 

культурної спадщини, національностей та релігій  

№ 

з/п 

Заходи Дата Відповідальні 

1.  Надання звіту   щодо 

відзначення 25- річниці 

Конституції України 

 

 01.07.2021р. Сопіна Л.М. 

2.  Семінар-тренінг для 

керівників закладів культури 

«Проектна діяльність, як 

передумова інноваційного 

розвитку»  

01.07.2021р. Сопіна Л.М. 

 

3.  Подання звітності: 

- по мистецьких школах 

 

02.07.2021р. 

Сопіна Л.М. 



(щодо кількості дітей 

охоплених початковою 

мистецькою школою) 

- по закладах культури 

(які потребують 

капітального ремонту 

або реконструкції) 

 

 

02.07.2021р. 

 

4.  Підготовка та надання 

щомісячного звіту про стан 

реалізації соціального проекту 

«Активні парки – локації 

здорової України» 

02.07.2021р. Сопіна Л.М. 

 

5.  Підготовка та надання звіту 

про роботу з молоддю 

05.07.2021р. Сопіна Л.М. 

6.  Звіт по Довгостроковій 

цільовій комплексній програмі 

розвитку культури, фізичної 

культури та спорту 

Верхньодніпровської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на  2018-2022 рр. 

 

- по культурі 

- по спорту 

 

 

 

 

 

 

05.07.2021р. 

10.07.2021р. 

Сопіна Л.М. 

7.  Організація та проведення 

свята Івана Купала  

07.07.2021р. Сопіна Л.М. 

8.  Звіт по культових будівлях та 

релігійних організаціях 

громади 

10.07.2021р. Сопіна Л.М. 

9.  Звіт по національних 

меншинах громади 

10.07.2021р. Сопіна Л.М. 

 

10.  Підготовка до проведення 

конкурсу на посади керівників 

комунальних закладів 

культури 

до 10.07.2021р. Сопіна Л.М. 

 

11.  Організація та проведення  

«Свята Нептуна»  

24.07.2021р. Сопіна Л.М. 

модератор 

Федорянко О.В 

12.  Складання уточнених планів 

та кошторисів по спортивних 

змаганнях  з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту 

станом на 01.08. 2021р. 

 

30.07.2021р. Сопіна Л.М. 



13.  Складання уточненого плану 

заходів та кошторису  станом 

на 01.08.2021р. 

 

30.07.2021р. Сопіна Л.М. 

14.  Підготовка та здача звітності 

щодо використання коштів в 

рамках Довгострокової  

цільової комплексної 

програми розвитку культури, 

фізичної культури та спорту 

Верхньодніпровської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на  2018-2022 рр., 

 

до 30.07.2021р. Сопіна Л.М. 

15.  Сприяння творчо-обдарованій 

молоді щодо участі  в 

обласних, Всеукраїнських, 

Міжнародних конкурсах та 

фестивалях.  

протягом місяця Сопіна Л.М. 

16.  Забезпечення участі 

колективів художньої 

самодіяльності  в обласних, 

Всеукраїнських, Міжнародних 

конкурсах та фестивалях.  

протягом місяця Сопіна Л.М. 

17.  Виїзди учасників художньої 

самодіяльності МБК з 

концертною програмою в 

рамках проведення заходів до 

30-річчя Незалежності 

України. 

протягом місяця за 

окремим графіком 

Сопіна 

Л.М.(Федорянко 

О.В.) 

18.  Виїзди з метою вивчення 

справ та надання методичної 

практичної допомоги в 

організації роботи закладів 

культури громади  

протягом місяця Сопіна 

Л.М.(методисти 

МБК та ЦМБ) 

19.  Моніторинг виконання умов та 

режимів використання 

пам’яток історії, археології, 

архітектури та містобудування 

місцевого значення. 

 

протягом місяця Сопіна Л.М. 

20.  Створення інформаційної бази 

даних про туристичні об’єкти  

громади 

протягом місяця Сопіна Л.М. 



21.  Робота із зверненнями 

громадян  

 

протягом місяця Сопіна Л.М. 

22.  Контроль та збір інформації 

щодо виявлення елементів 

нематеріальної культурної 

спадщини 

протягом місяця Сопіна Л.М. 

23.  Організація індивідуальних 

занять на спортивних 

тренажерах та проведення 

майстер класів з оздоровчої 

рухової активності в рамках 

проекту «Активні парки – 

локації здорової України» 

протягом місяця Сопіна Л.М. 

модератори: 

тренери КЗ 

«ДЮСШ», КУ 

«Спорткомплекс 

Дніпровець» 

24.  Підготовка наказів по 

напрямку роботи сектору 

протягом місяця Сопіна Л.М. 

 

25.  Підготовка проектів 

розпоряджень голови з питань 

діяльності сектору та проєктів 

рішень сесії міської ради. 

протягом місяця 

 

Сопіна Л.М. 

 

26.  Забезпечення виконання 

протокольних доручень, 

розпорядчих документів 

міської ради. 

протягом місяця 

 

Сопіна Л.М. 

 

27.  Подання інформації щодо  

діяльності закладів культури 

для розміщення на веб-сайті 

Верхньодніпровської міської 

ради. 

протягом місяця 

 

Сопіна Л.М. 

 

28.  Висвітлення роботи закладів 

культури громади у 

соціальних мережах. 

протягом місяця 

 

Сопіна Л.М. 

( керівники 

закладів 

культури) 

 

29.  Консультування керівників 

закладів культури щодо участі 

у програмах та проєктах 

протягом місяця 

 

Сопіна Л.М. 

 

30.  Участь у вебінарах, нарадах, 

онлайн зустрічах 

Протягом місяця Сопіна Л.М. 

 

Бухгалтерський підрозділ 

Протягом місяця 

Щоквартальний звіт до казначейства, щоквартальний консолідований звіт 

до казначейства 



Щоквартальний звіт 1-ДФ та персоніфікований облік до податкової  

Місячний звіт до казначейства 

Звіт по енергоносіям в розрізі підлеглих установ 

Звіт по заробітній платі  

Щомісячні інформації щодо використання субвенцій  

Інформація щодо чисельності  працівників бюджетних установ 

Довідки та плани асигнувань про зміни річного розпису бюджету 

Паспорти бюджетних програм в розрізі установ 

Нарахування заробітної плати, авансу, відпускних, лікарняних  

Фінансування видатків  в розрізі кожної установи  

Моніторинг листів від установ щодо виділення додаткових коштів, 

перерозподілу видатків 

Розподіл виділених бюджетних асигнувань в розрізі установ 

Реєстрація договорів, формування платіжних доручень по видатках 

Надання допомоги в оформлені процедур закупівель (прозоро,тендерні 

процедури,переговорні процедури,звіт про укладений договір) 

Надання інформації за вимогою (міській раді, депертаменту освіти) 

Надання відповідей на телефонограми, доручення за вимогою 

 

СЕРПЕНЬ 2021 

Сектор з питань освіти 

№ Заходи Дата Відповідальний 

1 Нарада керівників закладів 

загальної середньої та 

дошкільної освіти 

16.08.21р. Голтвянська Н.М. 

2 Нарада заступників директорів з 

навчально-виховної роботи 

26.08.21р. Голтвянська Н.М. 

3 Подання звітів про заходи з 

пожежної безпеки  

До 05.08.21 Феденко Л.М. 

4 Заповнення звітів у програмі 

«Майстер-звіт» 

до 15.08.21р. Несущий Ю.М. 

5 Об`їзд закладів освіти спільно із 

представниками 

Держпродспоживслужби щодо 

готовності до нового 

навчального року 

16-20.08.21 Ведмеденко Т.В., 

Захарук-Чайченко М.А.,  

Немудра Ю.В. 

6 Підготовка та подання до КЗВО 

«ДАНО» договорів про надання 

освітніх послуг з підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників  

До 20.08.21р. Захарук-Чайченко М.А. 

7 Оформлення актів готовності 

ЗЗСО до нового навчального 

року 

До 23.08.21 Голтвянська Н.М., 

Захарук-Чайченко М.А., 

Немудра Ю.В.,  



Чорна І.В.,  

Кабаченко М.Г. 

8 Затвердження маршрутів і 

графіків руху шкільних 

автобусів 

До 25.08.21 Макаренко С.О. 

9 Підготовка звітів про 

оздоровлення дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування  

До 25.08.21 Чорна І.В. 

10 Опрацювання нормативних 

документів щодо початку нового 

2021-2022 навчального року 

До 26.08.21р. Голтвянська Н.М. 

Захарук-Чайченко М.А., 

Немудра Ю.В.,  

Чорна І.В.,  

Кабаченко М.Г., 

Ведмеденко Т.В.,  

Феденко Л.М. 

 

11 Підготовка шкільних автобусів 

до роботи у новому навчальному 

році 

До 26.08.21 Макаренко С.О. 

12 Затвердження приблизного  4-х 

тижневого меню для закладів 

освіти 

До 26.08.21 Ведмеденко Т.В. 

13 Участь у засіданні обласного 

штабу по підготовці закладів 

освіти до нового навчального 

року  

За графіком 

департаменту 

освіти ОДА 

Голтвянська Н.М. 

14 Участь у засіданні обласного 

штабу по підготовці закладів 

освіти до роботи в осінньо-

зимовий період 2021/2022 року 

За графіком 

департаменту 

освіти ОДА 

Голтвянська Н.М. 

15 Підготовка закладів загальної 

середньої освіти до нового 

навчального року 

Протягом місяця Голтвянська Н.М. 

Захарук-Чайченко М.А., 

Немудра Ю.В., Чорна 

І.В.,  

Кабаченко М.Г., 

Ведмеденко Т.В., 

Феденко Л.М., Несущий 

Ю.М. 

16 Підготовка проєктів рішень 

виконавчого комітету та сесій 

міської ради 

Протягом місяця Запара Н.І, 

Голтвянська Н.М. 

17 Моніторинг інтернет-ресурсів 

щодо грантових освітніх 

Протягом місяця Немудра Ю.В. 



програм та соціальних проєктів 

18 Підготовка закладів освіти 

роботи в осінньо-зимовий період 

Протягом місяця Несущий Ю.М. 

19 Інформаційна підтримка 

вчителів під час проходження 

курсової підготовки із 

забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» 

Протягом місяця Захарук-Чайченко М.А. 

20 Отримання та розподіл ігрових 

наборів LEGOPlayBox для учнів 

перших класів закладів загальної 

середньої освіти 

Протягом місяця Захарук-Чайченко М.А. 

21 Отримання та розподіл 

підручників для учнів 4 та 8 

класів закладів загальної 

середньої освіти 

Протягом місяця Захарук-Чайченко М.А. 

22 Отримання та розподіл 

підручників для учнів з 

особливими освітніми 

потребами 

Протягом місяця Захарук-Чайченко М.А. 

23 Участь у вебінарах, нарадах, 

онлайн зустрічах 

Протягом місяця Всі працівники 

24 Подання інформації щодо  

діяльності відділу та 

підпорядкованих закладів для 

розміщення на веб-сайті 

Верхньодніпровської міської 

ради 

Щовівторка Немудра Ю.В. 

25 Робота зі зверненнями громадян 

 

Протягом місяця Всі працівники 

26 Співпраця з Дніпровською 

академією неперервної освіти та 

Департаментом освіти і науки 

Дніпропетровської 

облдержадміністрації, 

підготовка запитуваної 

інформації 

Протягом місяця Всі працівники 

27 Виконання протокольних 

доручень, розпорядчих 

документів міської ради  

Щоденно Всі працівники 

28 Проведення нарад для медичних 

сестер та працівників 

харчоблоків закладів освіти 

До 26.08.21 Ведмеденко Т.В. 



 

Сектор з питань культури, туризму, фізичної культури і спорту, охорони 

культурної спадщини, національностей та релігій  

№ 

з/п 

Заходи Дата Відповідальні 

1.  Нарада  для керівників закладів культури 

щодо проведення заходів з відзначення 

30-річчя Незалежності України  

 

01.08.2021р. Сопіна Л.М. 

 

2.  Підготовка та надання щомісячного звіту 

про стан реалізації соціального проекту 

«Активні парки – локації здорової 

України» 

02.08.2021р. Сопіна Л.М. 

 

3.  Підготовка та надання звіту щодо 

виконання Програми соціально - 

економічного та культурного розвитку на 

2021 рік 

 

10.08.2021р. Сопіна Л.М. 

4.  Підготовка до проведення конкурсу на 

посади керівників закладів культури 

до 

20.08.2021р. 

Сопіна Л.М. 

5.  Заходи з підготовки паспортів готовності  

до опалювального  періоду 2021 – 2022 

 

до 

20.08.2021р. 

Сопіна Л.М. 

6.  Організація та проведення заходів до Дня 

Державного Прапора  

23.08.2021р. Сопіна Л.М. 

 

7.  Організація та проведення заходів до Дня 

незалежності України 

24.08.2021р. Сопіна Л.М. 

 

8.  Проведення фестивалю «Родинний 

вернісаж» в рамках заходів  до 30-річчя 

незалежності України 

 

24.08.2021р. Сопіна Л.М. 

9.  Відзначення Дня пам’яті Захисників 

України які загинули за незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність 

держави. 

29.08.2021 Сопіна Л.М. 

10.  Складання уточнених планів та 

кошторисів по спортивних змаганнях  з 

олімпійських та не олімпійських видів 

спорту станом на 01.09. 2021р. 

 

30.08.2021р. Сопіна Л.М. 

11.  Складання уточненого плану заходів та 

кошторису  станом на 01.09.2021р. 

 

30.08.2021р. Сопіна Л.М. 

12.  Підготовка та здача звітності щодо до Сопіна Л.М. 



використання коштів в рамках 

«Довгострокової цільової комплексної 

програми розвитку культури, фізичної 

культури та спорту Верхньодніпровської 

міської об’єднаної територіальної 

громади на  2018-2022 рр.» 

 

30.08.2021р. 

13.  Надання звіту заходів  щодо відзначення               

30 – річчя незалежності  України 

 

30.08.2021р. Сопіна Л.М. 

14.  Організація забезпечення заходів до дня 

фізичної підготовки  

31.08.2021р. Сопіна Л.М. 

15.  Підготовка «Програми молодь 

Верхньодніпровської громади на 2022 – 

2027 роки» 

31.08.2021р. Сопіна Л.М. 

16.  Сприяння творчо-обдарованій молоді 

щодо участі  в обласних, Всеукраїнських, 

Міжнародних конкурсах та фестивалях.  

протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 

17.  Забезпечення участі колективів 

художньої самодіяльності  в обласних, 

Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах 

та фестивалях.  

протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 

18.  Підготовка проєкту рішення сесії по 

внесенню змін до  «Довгострокової 

цільової комплексної програми розвитку 

культури, фізичної культури та спорту 

Верхньодніпровської міської об’єднаної 

територіальної громади на  2018-2022 

рр.» 

у разі 

необхідності 

Сопіна Л.М. 

19.  Організація індивідуальних занять на 

спортивних тренажерах та проведення 

майстер класів з оздоровчої рухової 

активності в рамках проекту «Активні 

парки – локації здорової України» 

протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 

модератори: 

тренери КЗ 

«ДЮСШ», КУ 

«Спорткомплекс 

Дніпровець» 

20.  Виїзди учасників художньої 

самодіяльності МБК з концертною 

програмою в рамках проведення заходів 

до 30-річчя Незалежності України. 

протягом 

місяця за 

окремим 

графіком 

Сопіна 

Л.М.(Федорянко 

О.В.) 

21.  Виїзди з метою вивчення справ та 

надання методичної практичної допомоги 

в організації роботи закладів культури 

громади  

протягом 

місяця 

Сопіна 

Л.М.(методисти 

МБК та ЦМБ) 

22.  Моніторинг виконання умов та режимів протягом Сопіна Л.М. 



використання пам’яток історії, археології, 

архітектури та містобудування місцевого 

значення. 

 

місяця 

23.  Робота із зверненнями громадян  

 

протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 

24.  Контроль та збір інформації щодо 

виявлення елементів нематеріальної 

культурної спадщини 

протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 

25.  Поповнення  інформаційної бази даних 

про туристичні об’єкти громади 

протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 

26.  Організація індивідуальних занять на 

спортивних тренажерах та проведення 

майстер класів з оздоровчої рухової 

активності в рамках проекту «Активні 

парки – локації здорової України» 

протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 

модератори: 

тренери КЗ 

«ДЮСШ», КУ 

«Спорткомплекс 

Дніпровець» 

27.  Підготовка наказів по напрямку роботи 

сектору 

протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 

 

28.  Підготовка проектів розпоряджень голови 

з питань діяльності сектору та проєктів 

рішень сесії міської ради. 

протягом 

місяця 

 

Сопіна Л.М. 

 

29.  Забезпечення виконання протокольних 

доручень, розпорядчих документів 

міської ради. 

протягом 

місяця 

 

Сопіна Л.М. 

 

30.  Подання інформації щодо  діяльності 

закладів культури для розміщення на веб-

сайті Верхньодніпровської міської ради. 

протягом 

місяця 

 

Сопіна Л.М. 

 

31.  Висвітлення роботи закладів культури 

громади у соціальних мережах. 

протягом 

місяця 

 

Сопіна Л.М. 

( керівники 

закладів 

культури) 

 

32.  Консультування керівників закладів 

культури щодо участі у програмах та 

проєктах 

протягом 

місяця 

 

Сопіна Л.М. 

 

33.  Участь у вебінарах, нарадах, онлайн 

зустрічах 

Протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 

Бухгалтерський підрозділ 

Протягом місяця 

Місячний звіт до казначейства 

Звіт по енергоносіям в розрізі підлеглих установ 

Звіт по заробітній платі  

Щомісячні інформації щодо використання субвенцій  



Моніторинг листів від установ щодо виділення додаткових коштів, 

перерозподілу видатків 

Довідки та плани асигнувань про зміни річного розпису бюджету 

Паспорти бюджетних програм в розрізі установ 

Нарахування заробітної плати, авансу, відпускних, лікарняних  

Фінансування видатків  в розрізі кожної установи  

Розподіл виділених бюджетних асигнувань в розрізі установ до казначейства 

Реєстрація договорів, формування платіжних доручень по видатках 

Надання допомоги в оформлені процедур закупівель (прозоро,тендерні 

процедури,переговорні процедури,звіт про укладений договір) 

Надання інформації за вимогою (міській раді, депертаменту освіти) 

Надання відповідей на телефонограми, доручення за вимогою 

 

ВЕРЕСЕНЬ 2021 

Сектор з питань освіти 

№ Заходи Дата Відповідальний 

1 Нарада керівників закладів освіти 03.09.21р. Голтвянська Н.М. 

2 Нарада заступників директора з 

навчально-виховної роботи 

08.09.21р. Голтвянська Н.М. 

3 Проведення свята Першого  

Дзвоника 

01.09.21р Кабаченко М.Г. 

4 Подання інформації про 

педагогічне навантаження 

керівників та заступників 

керівників закладів освіти 

до 02.09.21р. Голтвянська Н.М. 

5 Оновлення інформації на порталі 

ІСУО (КУРС : ШКОЛА, КУРС: 

ДОШКІЛЛЯ) 

до 03.09.21р. Захарук-Чайченко 

М.А. 

6 Подання інформації про мережу 

закладів загальної середньої 

освіти 

 03.09.21р. Голтвянська Н.М. 

7 Подання звітності про мережу та 

контингент  закладів дошкільної 

освіти  

03.09.21р. Немудра Ю.В. 

8 Подання інформації про мережу 

інклюзивних класів  

до 04.09.21р. Чорна І.В. 

9 Інформування 

про дітей та підлітків шкільного 

віку, які не навчаються без 

поважних причин 

до 04.09.21р. Захарук-Чайченко 

М.А. 

10 Формування статистичного звіту 

«Окремі показники згідно 

розділу І форми ЗНЗ-1» 

до 04.09.21р. Захарук-Чайченко 

М.А. 

11 Подання звітів про заходи з до 05.09.2021 Феденко Л.М. 



пожежної безпеки 

12 Здача закладами загальної 

середньої освіти звіту  ЗНЗ – 1та 

формування його на порталі 

ІСУО 

06.09.21р. Захарук-Чайченко 

М.А. 

13 Подання звітності про 

використання документів про 

освіту державного зразка, видачі 

і обліку їх карток 

 07.09.21р. Голтвянська Н.М. 

14 Подання звітності про 

працевлаштування дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

07.09.21р. Чорна І.В. 

15 Подання звітності про якісний  

склад  педагогічних  працівників 

узакладах дошкільної освіти  

07.09.21р. Немудра Ю.В. 

16 Подання звітності про кількісний 

склад дітей від 0 до 6-тироків , 

що проживають на закріпленій 

території обслуговування та 

форми здобуття ними дошкільної 

освіти. 

до 07.09.21р. Чорна І.В. 

17 Подання звітності про 

екстернатну форму навчання 

до 07.09.21р. Чорна І.В. 

18 Подання звітності про 

педагогічний патронаж 

до 07.09.21р. Чорна І.В. 

19 Подання звітності про сімейну 

форму навчання 

до 07.09.21р. Чорна І.В. 

20 Подання звітності про 

педагогічні кадри в закладах 

позашкільної  освіти 

до 07.09.21р. Кабаченко М.Г. 

21 Подання звітності про 

педагогічні кадри в закладах 

загальної середньої  освіти 

до 07.09.21р. Голтвянська Н.М. 

22 Подання звітності про 

педагогічні кадри в закладах 

дошкільної  освіти 

до 07.09.21р. Немудра Ю.В. 

23 Подання звітності про 

обслуговуючий та медичний 

персонал у закладах  освіти 

до 07.09.21р. Голтвянська Н.М. 

24 Подання звітності щодо дітей 

пільгових категорій    для 

організації харчування 

07.09.21р Ведмеденко Т.В. 

25 Подання інформації про кількість до 07.09.21р. Голтвянська Н.М. 



дітей та педагогів, які підвозяться 

до закладів освіти 

26 Подання звітності про 

впровадження варіативної 

складової Базового компоненту 

дошкільної освіти 

08.09.21р.  Немудра Ю.В. 

27 Оформлення документів 

теплових господарств для 

початку опалювального сезону 

До 10.09.21 Несущий Ю.М. 

28 Проведення свята з нагоди Дня 

фізичної культури і спорту 

10.09.21р. Кабаченко М.Г. 

29 Здача тарифікації та документації 

до тарифікації  

10.09.21р. Голтвянська Н.М. 

30 Здача закладами загальної 

середньої освіти статистичного 

звіту № 77-РВКта формування 

його в системі ІСУО 

до 10.09.21р. Захарук-Чайченко 

М.А. 

31 Проведення спортивно-масових 

заходів в рамках Олімпійського 

тижня 

13-17.09. 

2021р. 

Кабаченко М.Г. 

32 Збір інформації про учнів для 

зарахування до ДВ МАН України 

до 14.09.21р. Захарук-Чайченко 

М.А. 

33 Подання списків дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

до 15.09.21р. Чорна І.В. 

34 Заповнення звітів у програмі 

«Майстер-звіт» 

до 15.09.21р. Несущий Ю.М. 

35 Формування списків 

педагогічних працівників 

закладів освіти  

17.09.20р. Голтвянська Н.М. 

36 Здача закладами освіти 

статистичного  звіту № 83-РВКта 

формування його на порталі 

ІСУО 

17.09.20р. Голтвянська Н.М. 

37 Формування звіту Д 7-8 про мови 

навчання та вивчення мови як 

предмета у закладах загальної 

середньої освіти на порталі ІСУО 

до 20.09.21р. Захарук-Чайченко 

М.А. 

38 Подання звітів про соціально-

психологічну службу ЗЗСО 

до 24.09.21р. Чорна І.В. 

39 Формування пакету документів 

для зарахування учнів до ДВ 

МАН України 

до 

25.09.20р. 

Захарук-Чайченко 

М.А. 

40 Подання інформації про до 30 числа  Чорна І.В. 



внутрішньо переміщених осіб  

41 Формування звітів щодо руху 

шкільних автобусів 

30.09.21 Макаренко С.О. 

42 Збір інформації про виконання 

норм харчування  у закладах 

дошкільної освіти 

До 30.09.21р. Ведмеденко Т.В. 

43 Подання інформації щодо  

діяльності відділу та 

підпорядкованих закладів для 

розміщення на веб-сайті 

Верхньодніпровської міської 

ради 

Щовівторка Немудра Ю.В. 

44 Підготовка проєктів рішень 

Виконавчого комітету та сесій 

міської ради 

Протягом 

місяця 

Запара Н.І., 

Голтвянська Н.М. 

45 Наповнення актуальною 

інформацією сторінки Відділуз 

гуманітарних питань у мережі 

Facebook 

Протягом 

місяця 

Немудра Ю.В. 

46 Проведення місячника “Увага! 

Діти на дорозі!” 

Протягом 

місяця 

Кабаченко М.Г. 

47 Моніторинг енергоносіїв Протягом 

місяця 

Ведмеденко Т.В. 

Несущий Ю.М. 

48 Проведення щорічного 

оцінювання фізичної 

підготовленості учнів ЗЗСО 

Протягом 

місяця 

Кабаченко М.Г. 

49 Консультування керівників 

закладів загальної середньої та 

дошкільної освіти щодо участі у 

програмах та проєктах 

Протягом 

місяця 

Захарук-Чайченко 

М.А. 

Немудра Ю.В. 

50 Інформаційно-методичний 

супровід  закладів освіти в 

процесі впровадження 

інклюзивної освіти. 

Протягом 

місяця 

Чорна І.В. 

51 Консультування керівників 

закладів дошкільної освіти з 

питань ліцензування 

Протягом 

місяця 

Немудра Ю.В. 

52 Інформаційно-методичний 

супровід психологів та 

соціальних педагогів з питань 

дотримання чинного 

законодавства щодо дітей 

пільгових категорій, їх 

соціального захисту та соціальної 

Протягом 

місяця 

Чорна І.В. 



адаптації. 

53 Моніторинг інтернет-ресурсів 

щодо грантових освітніх програм 

та соціальних проєктів 

Протягом 

місяця 

Немудра Ю.В. 

54 Отримання та розподіл 

підручників для учнів закладів 

загальної середньої освіти  

Протягом 

місяця Захарук-Чайченко 

М.А. 
55 Проведення перевірки організації 

харчування у закладах освіти 

Протягом 

місяця 

Ведмеденко Т.В. 

56 Проведення навчання операторів 

газових котелень 

Протягом 

місяця 

Несущий Ю.М. 

Ведмеденко Т.В. 

57 Участь у вебінарах, нарадах, 

онлайн зустрічах 

Протягом 

місяця 

Всі працівники 

58 Підготовка наказів по відповідним 

напрямкам 

Протягом 

місяця 

Всі працівники 

59 Співпраця з Дніпровською 

академією неперервної освіти та 

Департаментом освіти і науки 

Дніпропетровської 

облдержадміністрації, підготовка 

запитуваної інформації 

Протягом 

місяця 

Всі працівники 

60 Робота зі зверненнями громадян Протягом 

місяця 

Всі працівники 

61 Виконання протокольних 

доручень, розпорядчих 

документів міської ради  

Щоденно Всі працівники 

Сектор з питань культури, туризму, фізичної культури і спорту, охорони 

культурної спадщини, національностей та релігій  

№ 

з/п 

Заходи Дата Відповідальні 

1.  Організація роботи по підготовці заходів 

в закладах культури до Дня миру,  Дня 

партизанської слави,  Дня всиновлення 

та Всеукраїнського дня бібліотек. 

02.09.2021р. Сопіна Л.М. 

2.  Підготовка та надання щомісячного 

звіту про стан реалізації соціального 

проекту «Активні парки – локації 

здорової України» 

02.09.2021р. Сопіна Л.М. 

 

3.  Семінар для керівників закладів 

культури «Об’єкти нематеріальної 

культурної спадщини, як ресурс 

розвитку громади» 

 

07.09.2021р. Сопіна Л.М. 

 

4.  Організаційні заходи по підготовці  07.09.2021р. Сопіна Л.М. 



відзначення  Днів села, Дня міста та 

фестивалю «Барвограй» 

 

 

5.  Організація та проведення заходів до 

Дня фізкультури і спорту 

11.09.2021р. Сопіна Л.М.  

модератори: 

тренери КЗ 

«ДЮСШ», КУ 

«Спорткомплекс 

Дніпровець» 

6.  Організація забезпечення та проведення 

фестивалю «Тато,  мама,  я – спортивна 

сім’я» 

 

11.09.2021р. Сопіна Л.М. 

7.  Сприяння у проведені туристично-

спортивних заходів (змагання, походи, 

експедиції, виставки) в рамках 

відзначення Дня туризму. 

15-

27.09.2021р 

Сопіна Л.М. 

8.  Організація роботи по підготовці  

заходів до Дня козацтва і захисника 

України  

15.09.2021р. Сопіна Л.М. 

 

9.  Проведення заходів до Дня миру. 21.09.2021р. Сопіна Л.М. 

 

10.  Проведення заходів до Дня 

партизанської слави  

22.09.2021р. Сопіна Л.М. 

 

11.  Проведення фотофестивалю «Моє рідне 

місто» 

25.09.2021р. Сопіна Л.М. 

12.  Проведення фестивалю самодіяльних 

майстрів декоративно-прикладного 

мистецтва «Барвограй» 

25.09.2021р. Сопіна Л.М. 

13.  Проведення заходів до Дня міста 

Верхньодніпровська. 

25.09.2021р. Сопіна Л.М. 

 

14.  Відзначення Всеукраїнського Дня 

бібліотек. 

30.09.2021р. Сопіна Л.М. 

15.  Складання уточнених планів та 

кошторисів по спортивних змаганнях  з 

олімпійських та не олімпійських видів 

спорту станом на 01.10. 2021р. 

 

30.09.2021р. Сопіна Л.М. 

16.  Складання уточненого плану заходів та 

кошторису  станом на 01.10.2021р. 

 

30.09.2021р. Сопіна Л.М. 

17.  Підготовка та здача звітності щодо 

використання коштів в рамках 

«Довгострокової цільової комплексної 

30.09.2021р. Сопіна Л.М. 



програми розвитку культури, фізичної 

культури та спорту Верхньодніпровської 

міської об’єднаної територіальної 

громади на  2018-2022 рр.» 

 

18.  Підготовка проєкту рішення сесії по 

внесенню змін до  «Довгострокової 

цільової комплексної програми розвитку 

культури, фізичної культури та спорту 

Верхньодніпровської міської об’єднаної 

територіальної громади на  2018-2022 

рр.» 

у разі 

необхідності 

Сопіна Л.М. 

19.  Сприяння творчо-обдарованій молоді 

щодо участі  в обласних, 

Всеукраїнських, Міжнародних 

конкурсах та фестивалях.  

протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 

20.  Забезпечення участі колективів 

художньої самодіяльності  в обласних, 

Всеукраїнських, Міжнародних 

конкурсах та фестивалях.  

протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 

21.  Виїзди з метою вивчення справ та 

надання методичної практичної 

допомоги в організації роботи закладів 

культури громади  

протягом 

місяця 

Сопіна 

Л.М.(методисти 

МБК та ЦМБ) 

22.  Моніторинг виконання умов та режимів 

використання пам’яток історії, 

археології, архітектури та 

містобудування місцевого значення. 

 

протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 

23.  Робота із зверненнями громадян  

 

протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 

24.  Контроль та збір інформації щодо 

виявлення елементів нематеріальної 

культурної спадщини 

протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 

25.  Поповнення  інформаційної бази даних 

про туристичні об’єкти громади 

протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 

26.  Організація індивідуальних занять на 

спортивних тренажерах та проведення 

майстер класів з оздоровчої рухової 

активності в рамках проекту «Активні 

парки – локації здорової України» 

протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 

модератори: 

тренери КЗ 

«ДЮСШ», КУ 

«Спорткомплекс 

Дніпровець» 

27.  Підготовка наказів по напрямку роботи 

сектору 

протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 

 



28.  Підготовка проектів розпоряджень 

голови з питань діяльності сектору та 

проєктів рішень сесії міської ради. 

протягом 

місяця 

 

Сопіна Л.М. 

 

29.  Забезпечення виконання протокольних 

доручень, розпорядчих документів 

міської ради. 

протягом 

місяця 

 

Сопіна Л.М. 

 

30.  Подання інформації щодо  діяльності 

закладів культури для розміщення на 

веб-сайті Верхньодніпровської міської 

ради. 

протягом 

місяця 

 

Сопіна Л.М. 

 

31.  Висвітлення роботи закладів культури 

громади у соціальних мережах. 

протягом 

місяця 

 

Сопіна Л.М. 

( керівники 

закладів 

культури) 

 

32.  Консультування керівників закладів 

культури щодо участі у програмах та 

проєктах 

протягом 

місяця 

 

Сопіна Л.М. 

  

33.  Участь у вебінарах, нарадах, онлайн 

зустрічах 

Протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 

Бухгалтерський підрозділ 

Протягом місяця 

Місячний звіт до казначейства 

Звіт по енергоносіям в розрізі підлеглих установ 

Звіт по заробітній платі  

Щомісячні інформації щодо використання субвенцій  

Моніторинг листів від установ щодо виділення додаткових коштів, 

перерозподілу видатків 

Довідки та плани асигнувань про зміни річного розпису бюджету 

Паспорти бюджетних програм в розрізі установ 

Нарахування заробітної плати, авансу, відпускних, лікарняних  

Фінансування видатків  в розрізі кожної установи  

Розподіл виділених бюджетних асигнувань в розрізі установ до казначейства 

Реєстрація договорів, формування платіжних доручень по видатках 

Надання допомоги в оформлені процедур закупівель (прозоро,тендерні 

процедури,переговорні процедури,звіт про укладений договір) 

Надання інформації за вимогою (міській раді, депертаменту освіти) 

Надання відповідей на телефонограми, доручення за вимогою 

 

ЖОВТЕНЬ 2021 

Сектор з питань освіти 

 

№ Заходи Дата Відповідальний 

1 Нарада керівників закладів 05.10.21 Голтвянська Н.М. 



загальної середньої освіти 

2 Нарада керівників закладів 

дошкільної та позашкільної 

освіти 

06.10.21 Голтвянська Н.М. 

3 Засідання науково - методичної 

ради відділу з гуманітарних 

питань 

22.10.21 

 

Захарук-Чайченко 

М.А. 

4 Проведення свята до Дня 

працівників освіти  

01.10.21 Кабаченко М.Г. 

5 Організаційно-методичний 

супровід проведення І етапу 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів 

01-25.10.21 Захарук-Чайченко 

М.А. 

6 Районний туристичний зліт 05.10.21 Кабаченко М.Г. 

7 Формування та здача звіту 77-

РВК на порталі ІСУО про 

кількість дітей шкільного віку 

До 05.09.21 Захарук-Чайченко 

М.А 

8 Звіт про нещасні випадки, які 

трапилися під час освітнього 

процесу (форма Н-Н) у ЗЗСО та 

ЗДО за ІІІ квартал 

До 05.10.21  Феденко Л.М. 

9 Пропозиції щодо складу журі ІІІ 

(обласного) етапу 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад  

До 08.10.21 Захарук-Чайченко 

М.А. 

10 Формування та здача звіту Д-9 

на порталі ІСУО 

До 10.10.21 Захарук-Чайченко 

М.А 

11 І етап Міжнародного мовно-

літературного конкурсу 

учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка 

11-15.10.21 Захарук-Чайченко 

М.А. 

12 Військово-спортивна гра «Юні 

козачата» серед учнів 8-9 класів 

ЗЗСО до Дня козацтва 

11.10.21  Кабаченко М.Г. 

13 Першість громади з шашок, 

шахів 

12.10.21  Кабаченко М.Г. 

14 Інформаційно-просвітницькі та 

виховні заходи з нагоди Дня 

захисника України 

 

14-15.10.21 Кабаченко М.Г. 

15 Формування списку 

педагогічних працівників 

закладів освіти, які  атестуються  

атестаційною комісією відділу з 

До 18.10.21 Голтвянська Н.М. 



гуманітарних питань 

16 Формування пакету документів 

на працівників, які атестуються  

атестаційною комісією відділу з 

гуманітарних питань від 

закладів, у яких не створені 

атестаційні комісії 

До 18.10.21 Голтвянська Н.М. 

17 Подача заявки та пакету 

документів на участь у конкурсі 

“КОЛОСОК -осінній” 

До  

18.10.21 

Захарук-Чайченко 

М.А. 

18 Засідання атестаційної комісії 

відділу з гуманітарних питань  

19.10.21 Голтвянська Н.М. 

19 Формування та здача звіту  №83-

РВК про чисельність і склад 

педагогічних працівників та 

формування його на порталі 

ІСУО 

19.10.21 Голтвянська Н.М. 

20 Формування та здача звіту Д-4 

на порталі ІСУО про 

матеріальну базу денних 

закладів загальної середньої 

освіти та використання сучасних 

інформаційних технологій 

До 21.10.21 Захарук-Чайченко 

М.А 

21 Формування та здача звіту Д-6 

на порталі ІСУОпро групування 

денних закладів загальної 

середньої освіти за кількістю 

вчителів, класів і учнів та про 

наповнюваність класів учніями 

До 28.10.21 Захарук-Чайченко 

М.А 

22 Звіт про проведення І етапу 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів  

До 28 10.21  Захарук-Чайченко 

М.А. 

23 Заявка на участь у ІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів  

До 28.10.21 Захарук-Чайченко 

М.А. 

24 Збір інформації про виконання 

норм харчування  у закладах 

дошкільної освіти 

 

До 29.10.21 Ведмеденко Т.В. 

25 Замовлення (підтвердження) на 

документи про освіту державного 

зразка для випускників 2022р. 

 

До   

29.10.21 

Голтвянська Н.М. 



26 Оновлення довідників закладів 

загальної середньої освіти в 

Інформаційно-

телекомунікаційній системі 

Українського центру оцінювання 

якості освіти 

До 30.10.21 Голтвянська Н.М. 

27 Моніторинг використання 

енергоносіїв 

Протягом 

місяця 

Ведмеденко Т.В. 

Несущий Ю.М. 

28 Подання інформації про 

внутрішньо переміщених осіб 

до 30 числа  

кожного 

місяця 

Чорна І.В. 

29 Підготовка проєктів рішень 

виконавчого комітету та сесій 

міської ради 

Протягом 

місяця 

Запара Н.І., 

Голтвянська Н.М. 

30 Підготовка наказів по відповідним 

напрямках 

Протягом 

місяця 

Всі працівники 

31 Реєстрація на участь у 

Міжнародний природничій грі 

“Геліантус” 

Протягом 

місяця 

Захарук-Чайченко 

М.А. 

32 Моніторинг інтернет-ресурсів 

щодо грантових освітніх 

програм та соціальних проєктів 

Протягом 

місяця 

Немудра Ю.В. 

33 Робота зі зверненнями громадян Протягом 

місяця 

Всі працівники 

34 Моніторинг сайтів закладів 

загальної середньої освіти 

Протягом 

місяця 

Захарук-Чайченко 

М.А. 

35 Моніторинг сайтів закладів 

дошкільної освіти 

Протягом 

місяця 

Немудра Ю.В. 

36 Інформаційно-методичний 

супровід психологів та 

соціальних педагогів з питань 

дотримання чинного 

законодавства щодо дітей 

пільгових категорій, їх 

соціального захисту та 

соціальної адаптації. 

Протягом 

місяця 

Чорна І.В. 

37 Надання практичної і 

методичної допомоги 

педагогічним працівникам - 

претендентам на присвоєння 

педагогічних звань «учитель – 

методист», «вихователь-

методист», «керівник гуртка –

методист» з питання підготовки 

Протягом 

місяця 

Захарук-Чайченко 

М.А. 

Немудра Ю.В. 

 



методичних розробок 

38 Наповнення актуальною 

інформацією сторінки Відділу з 

гуманітарних питань у мережі 

Facebook 

Протягом 

місяця 

Немудра Ю.В. 

39 Консультування керівників 

закладів загальної середньої  

освіти з питань ліцензування 

Протягом 

місяця 

Захарук-Чайченко 

М.А. 

40 Інформаційно-методичний 

супровід  закладів освіти в 

процесі впровадження 

інклюзивної освіти. 

Протягом 

місяця 

Чорна І.В. 

41 Консультування керівників 

закладів загальної середньої та 

дошкільної освіти щодо участі у 

програмах та проєктах 

Протягом 

місяця 

Захарук-Чайченко 

М.А. 

Немудра Ю.В. 

42 Методичний супровід учнів-

слухачів ДВ МАН України 

Протягом 

місяця 

Захарук-Чайченко 

М.А. 

43 Реєстрація на участь у 

Міжнародній грі “Sunflover” 

Протягом 

місяці 

Захарук-Чайченко 

М.А. 

44 Участь у вебінарах, нарадах, 

онлайн зустрічах 

Протягом 

місяця 

Всі працівники 

45 Подання інформації щодо  

діяльності відділу та 

підпорядкованих закладів для 

розміщення на веб-сайті 

Верхньодніпровської міської 

ради 

Щовівторка Немудра Ю.В. 

46 Співпраця з Дніпровською 

академією неперервної освіти та 

Департаментом освіти і науки 

Дніпропетровської 

облдержадміністрації, 

підготовка запитуваної 

інформації 

Протягом 

місяця 

Всі працівники 

47 Виконання протокольних 

доручень, розпорядчих 

документів міської ради  

Щоденно Всі працівники 

48 Підготовка бюджетних запитів 

на 2022 рік 

Впродовж 

місяця 

Семенова І.А., 

Голтвянська Н.М. 
 

сектор з питань культури, туризму, фізичної культури і спорту, охорони 

культурної спадщини, національностей та релігій  

№ Заходи Дата Відповідальні 



з/п 

1.  Подання звітності: 

- по мистецьких школах (щодо 

кількості дітей охоплених 

початковою мистецькою 

школою) 

- по закладах культури (які 

потребують капітального 

ремонту або реконструкції) 

 

02.10.2021р. 

 

 

02.10.2021р. 

 

Сопіна Л.М. 

2.  Подання звітності: 

- по мистецьких школах (щодо 

кількості дітей охоплених 

початковою мистецькою 

школою) 

- по закладах культури (які 

потребують капітального 

ремонту або реконструкції) 

 

02.10.2021р. 

 

 

02.10.2021р. 

 

Сопіна Л.М. 

3.  Нарада з керівниками закладів 

культури «Робота з нормативно-

законодавчою документацією» 

05.10.2021р. Сопіна Л.М. 

4.  Звіт поДовгостроковій цільовій 

комплексній програмі розвитку 

культури, фізичної культури та 

спорту Верхньодніпровської міської 

об’єднаної територіальної громади на  

2018-2022 рр. 
 

- по культурі 

- по спорту 

 

 

 

 

 

 

05.10.2021р. 

10.10.2021р. 

Сопіна Л.М. 

5.  Звіт по культових будівлях та 

релігійних організаціях громади 

10.10.2021р. Сопіна Л.М. 

6.  Звіт по національних меншинах 

громади 

10.10.2021р. Сопіна Л.М. 

 

7.  Створення «Школи успішної молоді»  до 

13.10.2021р. 

Сопіна Л.М. 

8.  Проведення заходів до Дня козацтва і 

Захисника України 

 

14.10.2021р. Сопіна Л.М.  

 

9.  Заходи до Дня визволення 

Верхньодніпровщини від нацистських 

окупантів 

23.10.2021р. Сопіна Л.М. 

10.  Складання уточнених планів та 

кошторисів по спортивних змаганнях  

з олімпійських та не олімпійських 

30.10.2021р. Сопіна Л.М. 



видів спорту станом на 01.11. 2021р. 

 

11.  Складання уточненого плану заходів 

та кошторису  станом на 01.11.2021р. 

 

30.10.2021р. Сопіна Л.М. 

12.  Підготовка та здача звітності щодо 

використання коштів в рамках 

«Довгострокової цільової 

комплексної програми розвитку 

культури, фізичної культури та 

спорту Верхньодніпровської міської 

об’єднаної територіальної громади на  

2018-2022 рр.» 

 

30.10.2021р. Сопіна Л.М. 

13.  Сприяння діяльності фізкультурно-

оздоровчих та спортивних клубів за 

інтересами  

протягом 

місяця  

Сопіна Л.М. 

14.  Сприяння творчо-обдарованій молоді 

щодо участі  в обласних, 

Всеукраїнських, Міжнародних 

конкурсах та фестивалях.  

протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 

15.  Забезпечення участі колективів 

художньої самодіяльності  в 

обласних, Всеукраїнських, 

Міжнародних конкурсах та 

фестивалях.  

протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 

16.  Виїзди учасників художньої 

самодіяльності МБК з концертною 

програмою  в сільські заклади 

культури. 

протягом 

місяця за 

окремим 

графіком 

Сопіна 

Л.М.(Федорянко 

О.В.) 

17.  Виїзди з метою вивчення справ та 

надання методичної практичної 

допомоги в організації роботи 

закладів культури громади  

протягом 

місяця 

Сопіна 

Л.М.(методисти 

МБК та ЦМБ) 

18.  Моніторинг виконання умов та 

режимів використання пам’яток 

історії, археології, архітектури та 

містобудування місцевого значення. 

 

протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 

19.  Робота із зверненнями громадян  

 

протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 

20.  Контроль та збір інформації щодо 

виявлення елементів нематеріальної 

культурної спадщини 

протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 



21.  Поповнення  інформаційної бази 

даних про туристичні об’єкти 

громади 

протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 

22.  Підготовка наказів по напрямку 

роботи сектору 

протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 

 

23.  Підготовка проектів розпоряджень 

голови з питань діяльності сектору та 

проєктів рішень сесії міської ради. 

протягом 

місяця 

 

Сопіна Л.М. 

 

24.  Забезпечення виконання 

протокольних доручень, розпорядчих 

документів міської ради. 

протягом 

місяця 

 

Сопіна Л.М. 

 

25.  Подання інформації щодо  діяльності 

закладів культури для розміщення на 

веб-сайті Верхньодніпровської 

міської ради. 

протягом 

місяця 

 

Сопіна Л.М. 

 

26.  Висвітлення роботи закладів 

культури громади у соціальних 

мережах.  

протягом 

місяця 

 

Сопіна Л.М. 

( керівники 

закладів 

культури) 

 

27.  Консультування керівників закладів 

культури щодо участі у програмах та 

проєктах 

протягом 

місяця 

 

Сопіна Л.М. 

 

28.  Участь у вебінарах, нарадах, онлайн 

зустрічах 

Протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 

Бухгалтерський підрозділ 

Щоквартальний звіт до казначейства, щоквартальний консолідований звіт до 

казначейства 

Щоквартальний звіт 1-ДФ та персоніфікований облік до податкової  

Місячний звіт до казначейства 

Звіт по енергоносіям в розрізі підлеглих установ 

Звіт по заробітній платі  

Щомісячні інформації щодо використання субвенцій  

Інформація щодо чисельності  працівників бюджетних установ 

Довідки та плани асигнувань про зміни річного розпису бюджету 

Паспорти бюджетних програм в розрізі установ 

Нарахування заробітної плати, авансу, відпускних, лікарняних  

Фінансування видатків  в розрізі кожної установи  

Моніторинг листів від установ щодо виділення додаткових коштів, 

перерозподілу видатків 

Розподіл виділених бюджетних асигнувань в розрізі установ до казначейства 

Реєстрація договорів, формування платіжних доручень по видатках 

Надання допомоги в оформлені процедур закупівель (прозоро,тендерні 

процедури,переговорні процедури,звіт про укладений договір) 



Надання інформації за вимогою (міській раді, депертаменту освіти) 

Надання відповідей на телефонограми, доручення за вимогою 

Бюджетний запит на 2022 рік 

 

ЛИСТОПАД 2021 

Сектор з питань освіти 

№ Заходи Дата Відповідальний 

1 Нарада керівників закладів освіти 

 

02.11.21 Голтвянська Н.М. 

2 Нарада заступників директорів з 

навчально-виховної роботи 

04.11.21 Голтвянська Н.М. 

3 Організація та проведення ІІ 

етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів 

01-30.11.21 Захарук-Чайченко 

М.А. 

4 Моніторинг оновлення 

інформації на порталі ІСУО 

(КУРС : ШКОЛА, КУРС: 

ДОШКІЛЛЯ) 

до 03.11.21 Захарук-Чайченко 

М.А. 

5 Формування у системі ІСУО 

статистичного звіту Д-5 про 

профільні навчання і поглиблене 

вивчення предметів 

До 07.11.21 Захарук-Чайченко 

М.А. 

6 Організаційно-методичний 

супровід проведення І етапу 

Міжнародного конкурсу з 

української мови ім. П. Яцика 

08-12.11.21 Захарук-Чайченко 

М.А. 

7 Моніторинг сайтів та сторінок у 

соціальних мережах закладів 

позашкільної освіти 

08-10.11.21 Кабаченко М.Г. 

8 Організація та проведення І туру 

Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року» 

08-30.11.21 Захарук-Чайченко 

М.А. 

9 Формування бази данних  

електронних освітніх ресурсів  

учасників І туру всеукраїнського 

конкурсу “Учитель року” 

08-30.11.21 Захарук-Чайченко 

М.А. 

10 Інформаційно-просвітницькі та 

виховні заході до Дня української 

писемності та мови 

09-10.11.21 Кабаченко М.Г. 

11 Підготовка заявки для участі у ІІ 

етапі Міжнародного мовно-

літературного конкурсу 

учнівської та студентської 

молодіім. Т.Шевченка 

До 12.11.21 Захарук-Чайченко 

М.А. 



12 Формування звіту про 

проведення І етапу 

Міжнародного конкурсу з 

української мови ім. П.Яцика 

15-18.11.21 Захарук-Чайченко 

М.А. 

13 Інформаційно-просвітницькі та 

виховні заходи до Дня Гідності 

та Свободи 

19.11.21 Кабаченко М.Г. 

14 Інформаційно-просвітницькі 

заходи до Дня пам’яті жертв 

голодомору 

26.11.21 Кабаченко М.Г. 

15 Організація та проведення ІІ 

етапу XVII Міжнародного 

конкурсу з української мови ім. 

П. Яцика 

27.11.21 Захарук-Чайченко 

М.А. 

16 Оновлення інформації щодо 

дітей пільгових категорій 

29-30.11.21 Чорна І.В. 

17 Підготовка звіту про проведення 

ІІ етапу та заявки на участь у ІІІ 

етапі Міжнародного конкурсу з 

української мови ім.П.Яцика та 

поданні їх до Дніпровської 

Академії неперервної освіти 

До 30.11.21 Захарук-Чайченко 

М.А. 

18 Моніторинг сайтів закладів 

загальної середньої освіти щодо 

наявності інформації відповідно 

до ст.30 Закону України «Про 

освіту» 

До 30.11.21 Захарук-Чайченко 

М.А. 

19 Моніторинг сайтів закладів 

дошкільної освіти щодо 

наявності інформації відповідно 

до ст.30 Закону України «Про 

освіту» 

До 30.11.21 Немудра Ю.В. 

20 Підготовка заявки та документів 

для участі у Міжнародному 

конкурсі з інформатики та 

комп’ютерної грамотності 

“Бобер” 

До 30.11.21 Захарук-Чайченко 

М.А. 

21 Підготовка звіту про туристсько-

краєзнавчу роботу 

До 30.11.21 Кабаченко М.Г. 

22 Моніторинг захворюваності на 

ГРВІ та коронавірусної хвороби 

COVID-19  

Щоденно Феденко Л.М., 

Немудра Ю.В. 

23 Організація та проведення І етапу 

обласних конкурсів юних 

Листопад-

грудень 

Кабаченко М.Г. 



літераторів, художників, 

композиторів “Собори наших 

душ” 

24 Подання інформації щодо  

діяльності відділу та 

підпорядкованих закладів для 

розміщення на веб-сайті 

Верхньодніпровської міської 

ради 

Щовівторка Немудра Ю.В. 

25 Організаційно-методичне 

забезпечення участі учнів у ІІІ 

етапі Міжнародного мовно-

літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді 

ім. Т.Шевченка 

Протягом 

місяця 

Захарук-Чайченко 

М.А. 

26 Моніторинг використання 

енергоносіїв 

Протягом 

місяця 

Ведмеденко Т.В. 

Несущий Ю.М. 

27 Інформаційно-методичний 

супровід  закладів освіти в 

процесі впровадження 

інклюзивної освіти. 

Протягом 

місяця 

Чорна І.В. 

28 Моніторинг інтернет-ресурсів 

щодо грантових освітніх програм 

та соціальних проєктів 

Протягом 

місяця 

Немудра Ю.В. 

29 Організаційно-методичне 

забезпечення участі учнів у ІІІ 

етапі Міжнародного мовно-

літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді 

ім. Т.Шевченка 

Протягом 

місяця 

Захарук-Чайченко 

М.А. 

30 Інформаційно-методичний 

супровід психологів та 

соціальних педагогів з питань 

дотримання чинного 

законодавства щодо дітей 

пільгових категорій, їх 

соціального захисту та соціальної 

адаптації. 

Протягом 

місяця 

Чорна І.В. 

31 Надання практичної і методичної 

допомоги педагогічним 

працівникам - претендентам на 

присвоєння педагогічних звань 

«учитель – методист», 

«вихователь-методист», 

Протягом 

місяця 

Захарук-Чайченко 

М.А. 

Немудра Ю.В. 

 



«керівник гуртка –методист» з 

питання підготовки методичних 

розробок 

32 Наповнення актуальною 

інформацією сторінки Відділуз 

гуманітарних питань у мережі 

Facebook 

Протягом 

місяця 

Немудра Ю.В. 

33 Консультування керівників 

закладів загальної середньої та 

дошкільної освіти щодо участі у 

програмах та проєктах 

Протягом 

місяця 

Захарук-Чайченко 

М.А. 

Немудра Ю.В. 

34 Методичний супровід учнів-

слухачів ДВ МАН України 

Протягом 

місяця 

Захарук-Чайченко 

М.А. 

35 Робота зі зверненням громадян Протягом 

місяця 

Всі працівники 

36 Підготовка наказів за 

відповідними напрямкам 

Впродовж 

місяця 

Всі працівники 

37 Участь у вебінарах, нарадах, 

онлайн зустрічах 

Протягом 

місяця 

Всі працівники 

38 Співпраця з Дніпровською 

академією неперервної освіти та 

Департаментом освіти і науки 

Дніпропетровської 

облдержадміністрації, підготовка 

запитуваної інформації 

Протягом 

місяця 

Всі працівники 

39 Виконання протокольних 

доручень, розпорядчих 

документів міської ради  

Щоденно Всі працівники 

40 Збір інформації про виконання 

норм харчування  у закладах 

дошкільної освіти 

 

До 29.10.21 Ведмеденко Т.В. 

41 Перевірка організації харчування 

у закладах освіти 

Впродовж 

місяця 

Ведмеденко Т.В. 

42 Підготовка проєктів рішень 

виконавчого комітету та сесій 

міської ради 

Протягом 

місяця 

Запара Н.І., 

Голтвянська Н.М. 

 

Сектор з питань культури, туризму, фізичної культури і спорту, охорони 

культурної спадщини, національностей та релігій  

№ Заходи Дата Відповідальні 



з/п 

1.  Заходи до дня працівника 

соціальної сфери  

05.11.2021р. Сопіна Л.М. 

2.  Нарада для працівників 

клубних закладів «Шляхи і 

методи ефективної взаємодії 

місцевої громади та сучасної 

клубної установи» 

 

09.11.2021р. Сопіна Л.М. 

 

3.  Проведення заходів до Дня 

української писемності та мови  

09.11.2021р. Сопіна Л.М. 

4.  Проведення заходів до 

Всеукраїнського дня 

працівників культури та 

майстрів народного мистецтва 

 09.11.2021р. Сопіна Л.М. 

5.  Підготовка та надання звіту 

щодо виконання Програми 

соціально - економічного та 

культурного розвитку на 2021 

рік 

 

09.11.2021р. Сопіна Л.М. 

6.  Проведення заходів до Дня 

Гідності та Свободи України 

21.11.2021р. 

 

Сопіна Л.М. 

 

7.  Проведення заходів до Дня 

пам’яті жертв Голодоморів 

 

27.11.2021р. Сопіна Л.М. 

8.  Складання уточнених планів та 

кошторисів по спортивних 

змаганнях  з олімпійських та 

не олімпійських видів спорту 

станом на 01.12. 2021р. 

 

30.11.2021р. Сопіна Л.М. 

9.  Складання уточненого плану 

заходів та кошторису  станом 

на 01.12.2021р. 

 

30.11.2021р. Сопіна Л.М. 

10.  Виготовлення інформаційного 

буклету «Туристична 

Верхньодніпровщина» 

до 

30.11.2021р. 

Сопіна Л.М. 

11.  Підготовка та здача звітності 30.11.2021р. Сопіна Л.М. 



щодо використання коштів в 

рамках «Довгострокової 

цільової комплексної програми 

розвитку культури, фізичної 

культури та спорту 

Верхньодніпровської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на  2018-2022 рр.» 

 

12.  Проведення виїзних 

методичних діалогів для 

працівників клубних та 

бібліотечних установ 

 

протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 

13.  Надання індивідуальних 

консультацій керівникам 

закладів культури, клубних 

формувань, творчих 

колективів, любительських 

об’єднань та клубів за 

інтересами 

протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 

14.  Організаційні заходи щодо 

участі колективів художньої 

самодіяльності, окремих 

виконавців, учнів мистецьких 

шкіл в міжнародних, 

всеукраїнських, регіональних, 

обласних фестивалях та 

конкурсах 

 

протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 

15.  Моніторинг виконання умов та 

режимів використання 

пам’яток історії, археології, 

архітектури та містобудування 

місцевого значення. 

 

протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 

16.  Робота із зверненнями 

громадян  

 

протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 

17.  Контроль та збір інформації 

щодо виявлення елементів 

нематеріальної культурної 

спадщини 

протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 

18.  Поповнення  інформаційної протягом Сопіна Л.М. 



 

 

Бухгалтерський підрозділ 

 

Місячний звіт до казначейства 

Звіт по енергоносіям в розрізі підлеглих установ 

Звіт по заробітній платі  

Щомісячні інформації щодо використання субвенцій  

Моніторинг листів від установ щодо виділення додаткових коштів, 

перерозподілу видатків 

Довідки та плани асигнувань про зміни річного розпису бюджету 

Паспорти бюджетних програм в розрізі установ 

Нарахування заробітної плати, авансу, відпускних, лікарняних  

Фінансування видатків  в розрізі кожної установи  

Розподіл виділених бюджетних асигнувань в розрізі установ до казначейства 

Реєстрація договорів, формування платіжних доручень по видатках 

Надання допомоги в оформлені процедур закупівель (прозоро,тендерні 

процедури,переговорні процедури,звіт про укладений договір) 

бази даних про туристичні 

об’єкти громади 

місяця 

19.  Підготовка наказів по 

напрямку роботи сектору 

протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 

 

20.  Підготовка проектів 

розпоряджень голови з питань 

діяльності сектору та проєктів 

рішень сесії міської ради. 

протягом 

місяця 

 

Сопіна Л.М. 

 

21.  Забезпечення виконання 

протокольних доручень, 

розпорядчих документів 

міської ради. 

протягом 

місяця 

 

Сопіна Л.М. 

 

22.  Подання інформації щодо  

діяльності закладів культури 

для розміщення на веб-сайті 

Верхньодніпровської міської 

ради. 

протягом 

місяця 

 

Сопіна Л.М. 

 

23.  Висвітлення роботи закладів 

культури громади у соціальних 

мережах.  

протягом 

місяця 

 

Сопіна Л.М. 

( керівники 

закладів культури) 

 

24.  Консультування керівників 

закладів культури щодо участі 

у програмах та проєктах 

протягом 

місяця 

 

Сопіна Л.М. 

 

25.  Участь у вебінарах, нарадах, 

онлайн зустрічах 

Протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 



Надання інформації за вимогою (міській раді, депертаменту освіти) 

Проект бюджету на 2022 рік 

 

ГРУДЕНЬ 2021 

 

 

Сектор з питань освіти 

 

№ Заходи Дата Відповідальний 

1 Нарада керівників закладів освіти 

 

07.12.21 Голтвянська Н.М. 

2 Організація та проведення ІІ 

етапу Всеукраїнських олімпіад 

01-30.12.21 Захарук-Чайченко 

М.А. 

3 Засідання журі І туру 

Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року» 

02.12.21 Захарук-Чайченко 

М.А. 

4 Організація та проведення ІІ 

етапу Міжнародного мовно-

літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді 

ім. Т.Шевченка 

03-12.12.21 Захарук-Чайченко 

М.А. 

5 Організація та проведення 

військово-спортивного конкурсу 

“Нумо, хлопці!” для закладів 

загальної середньої освіти 

громади 

06.12.21 Кабаченко М.Г. 

6 Координація проведення 

новорічних та різдвяних свят у 

закладах дошкільної освіти 

06-31.12.21 Немудра Ю.В. 

7 Координація проведення 

новорічних та різдвяних свят у 

закладах загальної середньої 

освіти 

06-31.12.21 Кабаченко М.Г. 

8 Оновлення інформації щодо 

дітей пільгових категорій 

До 07.12.21 Чорна І.В. 

9 Організація змагань зі 

спортивного туризму та 

скелелазіння в закритих 

приміщеннях “Висота-2021” 

09-18.12.21 Кабаченко М.Г. 

10 Формування та здача звіту про 

продовження навчання для 

здобуття повної загальної 

середньої освіти випускниками 9-

х класів закладів загальної 

До 15.12.21 Захарук-Чайченко 

М.А. 



середньої освіти  за формою № 1-

ЗСО 

 

11 Оновлення списку дітей із сімей 

внутрішньо переміщених осіб 

 

До 15.12.21 Чорна І.В. 

12 Підготовка звіту про проведення 

ІІ етапу та заявки на участь у ІІІ 

етапі Міжнародного мовно-

літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді 

ім. Т.Шевченка та поданні їх до 

Дніпровської Академії 

неперервної освіти 

До 16.12.21 Захарук-Чайченко 

М.А. 

13 Моніторинг сайтів закладів 

загальної середньої освіти щодо 

наявності необхідної інформації з 

протидії та виявленню можливих 

випадків булінгу.  

До 17.12.21 Захарук-Чайченко 

М.А. 

14 Моніторинг сайтів закладів 

загальної середньої освіти щодо 

наявності необхідної інформації з 

протидії та виявленню можливих 

випадків булінгу.  

До 17.12.21 Немудра Ю.В. 

15 Організація та проведення свята 

до Дня Святого Миколая для 

дітей сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

закладів освіти громади 

17-20.12.21 Чорна І.В. 

16 Організаційно-методичний 

супровід проведення Міжнародна 

природознавчої гри 

«ГЕЛІАНТУС» 

20-28.12.21 Захарук-Чайченко 

М.А. 

17 Формування звіту за формою 1-

ПЗ про заклади позашкільної 

освіти на порталі ІСУО 

До 22.12.21 Кабаченко М.Г. 

18 Підготовка додатків до звіту 2-

ФК 

До 22.12.21 Кабаченко М.Г. 

19 Засідання науково-методичної 

ради Відділу з гуманітарних 

питаньщодо розгляду та 

обговоренню матеріалів 

педагогічних працівників – 

претендентів на присвоєння 

22.12.21 Захарук-Чайченко 

М.А. 



педагогічних звань. 
20 Оновлення даних про заклади 

освіти у Єдиній державній 

електронній базі з питань освіти  

До 24.12.21 Голтвянська Н.М. 

21 Підготовка звіту про проведення 

ІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад та подача до 

КЗВО «ДАНО» 

24-30.12.21 Захарук-Чайченко 

М.А. 

22 Підготовка заявок та формування 

команд для участі у ІІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад і подача заявок до КЗВО 

«ДАНО» 

24-30.12.21 Захарук-Чайченко 

М.А. 

23 Перевірка та коригування 

підтвердження замовлення на 

виготовлення документів про 

освіту державного зразка  

До 25.12.21 Голтвянська Н.М. 

24 Формування звітупро 

туристсько-краєзнавчу роботу в 

закладах загальної середньої 

освіти у 2021р. 

До 28.12.21 Кабаченко М.Г. 

25 Підготовка звіту про нещасні 

випадки, які виникли під час 

навчального процесу (оформлені 

актом Н-Н) за ІV квартал 2021р. 

До 30.12.21 Феденко Л.М. 

26 Підготовка звіту про нещасні 

випадки, які виникли під час 

навчального процесу (оформлені 

актом Н-Н) за 2021р. 

До 30.12.21 Феденко Л.М. 

27 Моніторинг захворюваності на 

ГРВІ та коронавірусної хвороби 

COVID-19  

 

Щоденно Феденко Л.М., 

Немудра Ю.В. 

28 Надання методичної допомоги 

керівникам навчальних закладів з 

питання подачі методичних 

розробок для схвалення науково-

методичною радою КЗВО 

“ДАНО” 

 

Протягом 

місяця 

Захарук-Чайченко 

М.А. 

29 Подання інформації щодо  

діяльності відділу та 

підпорядкованих закладів для 

розміщення на веб-сайті 

Щовівторка Немудра Ю.В. 



Верхньодніпровської міської 

ради 

 

30 Організаційно-методичне 

забезпечення участі учнів у ІІІ 

етапі Міжнародного конкурсу 

знавців української мовиім. 

П.Яцика 

Протягом 

місяця 

Захарук-Чайченко 

М.А. 

31 Моніторинг інтернет-ресурсів 

щодо грантових освітніх програм 

та соціальних проєктів 

Протягом 

місяця 

Немудра Ю.В. 

32 Організаційно-методичне 

забезпечення участі учнів у ІІІ 

етапі Міжнародного мовно-

літературного конкурсу 

учнівської і студентської молоді 

ім.Т.Шевченка 

Протягом 

місяця 

Захарук-Чайченко 

М.А. 

33 Інформаційно-методичний 

супровід  закладів освіти в 

процесі впровадження 

інклюзивної освіти. 

Протягом 

місяця 

Чорна І.В. 

34 Інформаційно-методичний 

супровід психологів та 

соціальних педагогів з питань 

дотримання чинного 

законодавства щодо дітей 

пільгових категорій, їх 

соціального захисту та соціальної 

адаптації. 

Протягом 

місяця 

Чорна І.В. 

35 Моніторинг використання 

енергоносіїв 

Протягом 

місяця 

Ведмеденко Т.В. 

Несущий Ю.М. 

36 Наповнення актуальною 

інформацією сторінки Відділуз 

гуманітарних питань у мережі 

Facebook 

Протягом 

місяця 

Немудра Ю.В. 

37 Консультування керівників 

закладів загальної середньої та 

дошкільної освіти щодо участі у 

програмах та проєктах 

Протягом 

місяця 

Захарук-Чайченко 

М.А. 

Немудра Ю.В. 

38 Методичний супровід учнів-

слухачів ДВ МАН України 

Протягом 

місяця 

Захарук-Чайченко 

М.А. 

39 Робота зі зверненням громадян Протягом 

місяця 

Всі працівники 

40 Підготовка наказів за Протягом Всі працівники 



відповідними напрямкам місяця 

41 Участь у вебінарах, нарадах, 

онлайн зустрічах 

Протягом 

місяця 

Всі працівники 

42 Співпраця з Дніпровською 

академією неперервної освіти та 

Департаментом освіти і науки 

Дніпропетровської 

облдержадміністрації, підготовка 

запитуваної інформації 

Протягом 

місяця 

Всі працівники 

43 Виконання протокольних 

доручень, розпорядчих 

документів міської ради  

Щоденно Всі працівники 

44 Підготовка проєктів рішень 

виконавчого комітету та сесій 

міської ради 

Протягом 

місяця 

Запара Н.І., 

Голтвянська Н.М. 

 

 

Сектор з питань культури, туризму, фізичної культури і спорту, охорони 

культурної спадщини, національностей та релігій  

№ з/п Заходи Дата Відповідальні 

1.  Нарада для працівників закладів 

культури  «Основні напрямки 

планування на 2022рік та підготовка 

річних звітів » 

 

01.12.2021р. Сопіна Л.М. 

 

2.  Заходи до Міжнародного дня людей з 

обмеженими можливостями 

03.12.2021р. Сопіна Л.М.  

3.  Заходи до Дня Збройних Сил України 06.12.2021р.  Сопіна Л.М. 

4.  Заходи до Дня місцевого 

самоврядування 

07.12.2021р. Сопіна Л.М. 

5.  Складання плану роботи сектору 10.12.2021р. Сопіна Л.М. 

6.  Складання Єдиного Календарного 

плану спортивних змагань на 2022 рік 

10.12.2021 

р. 

Сопіна Л.М. 

7.  Підготовка планів та кошторисів по 

спортивних змаганнях  з олімпійських 

та не олімпійських видів спорту 

станом на 2022р. 

 

до 

15.12.2021р. 

Сопіна Л.М. 

8.  Складання  плану заходів та 

кошторису  на 2022р. 

 

до 

15.12.2021р. 

Сопіна Л.М. 



9.  Проведення    відкриття центральної 

міської ялинки та заходів до Дня 

Святого Миколая 

19.12.2021р. Сопіна Л.М. 

10.  Проведення Новорічних заходів  25-

31.12.2021 

р. 

Сопіна Л.М. 

11.  Підготовка та здача звітності щодо 

використання коштів в рамках 

«Довгострокової цільової комплексної 

програми розвитку культури, фізичної 

культури та спорту 

Верхньодніпровської міської 

об’єднаної територіальної громади на  

2018-2022 рр.» 

 

до 

30.12.2021 

року 

Сопіна Л.М. 

12.  Підготовка річних звітів з усіх 

напрямків роботи сектору 

до 

30.12.2021р. 

Сопіна Л.М. 

13.  Організаційні заходи щодо участі 

колективів художньої самодіяльності, 

окремих виконавців, учнів мистецьких 

шкіл в міжнародних, всеукраїнських, 

регіональних, обласних фестивалях та 

конкурсах 

 

протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 

14.  Участь у вебінарах, нарадах, онлайн 

зустрічах. 

Протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 

15.  Сприяння творчо-обдарованій молоді 

щодо участі  в обласних, 

Всеукраїнських, Міжнародних 

конкурсах та фестивалях.  

протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 

16.  Забезпечення участі колективів 

художньої самодіяльності  в обласних, 

Всеукраїнських, Міжнародних 

конкурсах та фестивалях.  

протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 

17.  Виїзди з метою вивчення справ та 

надання методичної практичної 

допомоги в організації роботи закладів 

культури громади  

протягом 

місяця 

Сопіна 

Л.М.(методисти 

МБК та ЦМБ) 

18.  Моніторинг виконання умов та 

режимів використання пам’яток 

історії, археології, архітектури та 

містобудування місцевого значення. 

 

протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 

19.  Робота із зверненнями громадян  протягом Сопіна Л.М. 



 місяця 

20.  Контроль та збір інформації щодо 

виявлення елементів нематеріальної 

культурної спадщини 

протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 

21.  Підготовка наказів по напрямку роботи 

сектору 

протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 

 

22.  Підготовка проектів розпоряджень 

голови з питань діяльності сектору та 

проєктів рішень сесії міської ради. 

протягом 

місяця 

 

Сопіна Л.М. 

 

23.  Забезпечення виконання протокольних 

доручень, розпорядчих документів 

міської ради. 

протягом 

місяця 

 

Сопіна Л.М. 

 

24.  Подання інформації щодо  діяльності 

закладів культури для розміщення на 

веб-сайті Верхньодніпровської міської 

ради. 

протягом 

місяця 

 

Сопіна Л.М. 

 

25.  Висвітлення роботи закладів культури 

громади у соціальних мережах.  

протягом 

місяця 

 

Сопіна Л.М. 

( керівники 

закладів 

культури) 

 

26.  Консультування керівників закладів 

культури щодо участі у програмах та 

проєктах 

протягом 

місяця 

 

Сопіна Л.М. 

 

27.  Участь у вебінарах, нарадах, онлайн 

зустрічах 

Протягом 

місяця 

Сопіна Л.М. 

 

 

 

Бухгалтерський підрозділ 

Місячний звіт до казначейства 

Звіт по енергоносіям в розрізі підлеглих установ 

Звіт по заробітній платі  

Щомісячні інформації щодо використання субвенцій  

Моніторинг листів від установ щодо виділення додаткових коштів, 

перерозподілу видатків 

Довідки та плани асигнувань про зміни річного розпису бюджету 

Паспорти бюджетних програм в розрізі установ 

Нарахування заробітної плати, авансу, відпускних, лікарняних  

Фінансування видатків  в розрізі кожної установи  

Розподіл виділених бюджетних асигнувань в розрізі установ до казначейства 

Реєстрація договорів, формування платіжних доручень по видатках 

Надання допомоги в оформлені процедур закупівель (прозоро,тендерні 

процедури,переговорні процедури,звіт про укладений договір) 



Надання інформації за вимогою (міській раді, депертаменту освіти) 
 

 

 

 

Сектор з питань служби у справах дітей, опіки та піклування (щомісячно) 

 

№ 

з/п 

Захід Обґрунтування 

необхідності 

заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

 

1 Ведення обліку дітей, 

які опинились у 

складних життєвих 

обставинах, дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, 

усиновлених, 

влаштованих до 

прийомних сімей, 

дитячих будинків 

сімейного типу  

Забезпечення 

Порядку 

провадження 

органами опіки та 

піклування 

діяльності, 

пов’язані із 

захистом прав 

дитини, 

затвердженого 

Постановою 

Кабінету 

Міністрів 

України від 24 

вересня 2008 р. № 

866 

постійно Луценко 

Сулима 

2 Виявлення дітей, які 

залишились без 

батьківського 

піклування 

 постійно Луценко 

Сулима 

3 Захист майнових та 

житлових прав дітей, 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

 постійно Луценко 

Сулима 

4 Влаштування дітей, 

які залишились без 

батьківського 

піклування, дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

 постійно Луценко 

Сулима 

5 Здійснення нагляду за  постійно Луценко 



дотриманням прав 

усиновлених дітей 

Сулима 

6 Організаційне 

забезпечення 

проведення засідань 

комісії з питань 

захисту прав дітей 

 Не рідше 

ніж один раз 

на місяць 

Луценко 

7 Ведення статистичної 

звітності з питань, які 

входять до 

компетенції служби у 

справах дітей 

 щомісячно Луценко 

8 Підготовка документів 

для встановлення 

опіки/піклування над 

дітьми, влаштування в 

дитячі будинки, 

сімейного типу, 

прийомні сім’ї, до 

державних закладів на 

повне державне 

утримання.. 

 За потребою Луценко 

Сулима 

9 Перевірка умов 

проживання і 

виховання дітей , у 

тому числі дітей – 

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, дітей, які 

опинились у складних 

життєвих обставинах. 

 За потребою Луценко 

Сулима 

10 Ведення обліку дітей: 

1)      діти, які 

опинились у 

складних 

життєвих 

обставинах; 

2)      дітей – 

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

 Постійно Луценко 

Сулима 

11 Підготовка проектів 

наказів  про взяття на  

 За потребою Луценко 

Сулима 



 


