
Звіт 

начальника  управління освіти та культури Берегівської міської ради за підсумками 

роботи у 2019/2020 навчальному році та щодо підготовки до 2020/2021 навчального року 

 
1. Дошкільна освіта. Кількість закладів освіти - 14,  за мовами виховання – 3 

українською, 5 угорською, 6 змішано, 2 дошкільні групи із короткотривалим перебуванням 

дітей, інклюзивних груп немає; кількість дітей віком від трьох до п’яти років, охоплених 

дошкільною освітою – 782, 85%; показник охоплення дошкільною освітою дітей 5-річного 

віку в закладі дошкільної освіти – 311, 100%.  

Проводиться реконструкція ДНЗ №19, планується відкриття до кінця 2020 року, 

кількість створених місць – 45. 

Вартість харчування дітей 30 грн -  15/15 (батьківська/державна плата). 

2. Загальна середня освіта. Мережа задовольняє потреби населення міста. У ЗЗСО 

міста навчаються 3440 учнів. Функціонують 9 ЗЗСО: І-ІІ ст.  – 3, І-ІІІ ст. – 5, ІІ-ІІІ ст. – 1, 

Вечірня школа – 1 - 105.  

2.1. З метою створення належних умов навчання та використання коштів субвенцій на 

2020 рік на закупівлю засобів навчання та обладнання виділено 237, 9 тис грн, на 

закупівлю сучасних меблів для початкових класів 497,2 тис грн, на закупівлю 

комп'ютерного обладнання для початкових класів 282 тис грн.  

2.2. Кількість у 2020/2021 навчальному році 1 класів та учнів у них у розрізі закладів 

освіти за формою:  

Інформація про прийом дітей  до 1-х класів 

№ Назва закладу освіти К-ть 1 класів К-ть дітей ПІБ класовода 

1 Берегівська 

загальноосвітня школа I-III 

ступенів №1 Берегівської 

міської ради Закарпатської 

області 

1-А 

1-Б 

1-В 

25 

25 

25 

Давид С.І. 

Мезив Н.О. 

(Танчинець А.Ю.) 

  

Барнич  С.І. 

 

2 Берегівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №3 імені Зріні 

Ілони 

1-А 

1-Б 

25 

25 

Шебештьен С.Е. 

Чакань А.С. 

3 Берегівська 

загальноосвітня школа I-III 

ступенів №4 з угорською 

мовою навчання імені 

Лайоша Кошута 

Берегівської міської ради 

Закарпатської області 

 

1-А 

1-Б 

1-В 

25 

25 

25 

 

Поллої К.І. 

Гіді Е.Ч. 

Лефлер Й.Д. 

4 Берегівська 

загальноосвітня школа I-III 

ступенів №5 з 

поглибленим вивченням 

англійської мови імені 

Т.Г.Шевченка Берегівської 

міської ради Закарпатської 

області 

1-А 

1-Б 

25 

25 

Ясінська Марина 

Теодозіївна 

yasinsky.m9@gmail.com 

 

Подмятнікова Ірина 

Павлівна 

pityovka85@i.u 

5 Берегівська 

загальноосвітня школа I-II 

ступенів №6 імені Ганни 

Горват Берегівської міської 

ради Закарпатської області 

1 25 Копор Вероніка 

Густавівна 
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6 Берегівська 

загальноосвітня школа I-II 

ступенів №7 з угорською 

мовою навчання 

Берегівської міської ради 

Закарпатської області 

1-А 

1-Б 

25 

25 

Гнатик Д. Ю. 

Піштак Г. Я. 

 

7 Берегівська 

загальноосвітня школа I-II 

ступенів №9 з угорською 

мовою навчання 

Берегівської міської ради 

Закарпатської області 

1 25 Шімон Марта Андріївна 

 

8 Берегівська 

загальноосвітня школа I-III 

ступенів №10 Берегівської 

міської ради Закарпатської 

області 

1 25 Фурман-

Костнер Андрея 

Августинівна 

 

2.3. Кількість дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним 

навчанням (крім дітей, яким протипоказано відвідувати заклади освіти за станом здоров’я): 
 

№ 

з/п 

Повна назва закладу освіти 

Кількість дітей з 

особливими освітніми 

потребами, охоплених 

інклюзивним навчанням, у 

2019/2020 н.р.  

Прогнозована кількість 

дітей з особливими 

освітніми потребами, 

охоплених інклюзивним 

навчанням, станом на 

01.09.2020  

1.  Берегівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №3 імені 

Зріні Ілони Берегівської 

міської ради Закарпатської 

області 

       2          2 

2.  Берегівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 4 з 

угорською мовою навчання 

імені Лайоша Кошута 

Берегівської міської ради 

Закарпатської області 

     1          1 

3.  Берегівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 5 з 

поглибленим вивченням 

англійської мови Берегівської 

міської ради Закарпатської 

області 

      2          4 

4.  Берегівська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів № 9 з 

угорською мовою навчання 

Берегівської міської ради 

Закарпатської області 

      2            - 

5.  Берегівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 10 

Берегівської міської ради 

Закарпатської області 

      1           2 
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6.  Берегівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 1 

Берегівської міської ради 

Закарпатської області 

      1           1 

 Усього         8            10 

 

2.4. Створення безпечних умов навчання та виховання:  

інформація про вбиральні в усіх закладах загальної середньої освіти:  

Усі заклади освіти забезпечені внутрішніми вбиральнями, які відповідають санітарно-

гігієнічним вимогам. 
 

3. Позашкільна освіта.  Збережена діюча мережа закладів та мережа гуртків у них. 

Функціонує БДЮТ: 15 гуртків, 27 груп, 330 вихованців. 

ДЮСШ: 4 гуртка, 17 груп, 205 дітей. 

4. Фінансування освітньої галузі (Додаток 1). 
5. Навчально-матеріальна база.  

5.1. Виконання робіт з метою реалізації заходів програми „Велике будівництво”. 

5.2. Вказати заклади освіти, де проводилися протягом навчального року капітальні та 

поточні ремонти (зазначити виконані роботи, джерела фінансування та використані кошти). 

Скільки коштів і з яких джерел фінансування заплановано на проведення ремонтів закладів 

до початку 2020/2021 навчального року та протягом І  семестру (конкретизувати, які роботи 

буде проведено).  

 

5.3. Реалізація заходів протипожежної безпеки.  

 

Назва 

адміністративно-

територіальної 

одиниці 

Передбачено 

коштів місцевих 

бюджетів на 

проведення 

заходів 

протипожежної 

безпеки 

Використано 

коштів 

Оснащено  

Примітка 

автоматичною 

сигналізацією 

оповіщення про 

пожежу  

засобами 

пожежогасіння  

ЗДО ЗЗСО ЗДО ЗЗСО 
Заклади 

культури 

М.Берегове 
   

 
 

  

Усього  24 0 0 0 58 83 11 

 

6. Підвезення учнів: відсоток охоплення підвезенням, види перевезень (шкільний 

автобус, найманий транспорт), кількість одиниць транспорту, що використовується.  

 

№ 

з/п 

Повна назва 

закладу освіти 

З
а

г
а
л

ь
н

а
 

 к
-т

ь
 у

ч
н

ів
 

Із
 н

и
х

 
п

о
т
р

еб
у

ю
т
ь

 
п

ер
ев

ез
ен

н
я

  

Перевезення забезпечено  
Кількість учнів, що 

забезпечені підвезенням 

шкільним 

автобусом,  

к-ть од.  

найманим 

транспортом, 

к-ть од.  

шкільним 

автобусом  

найманим 

транспортом  

1.  

Управління 

освіти та 

культури 

Берегівської 

міської ради 

3440 762 2 - 371 - 

2.         

 Усього  3440 762 2 0 371 0 

 
7. Підготовка закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період.  
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Підготовка до роботи в осінньо-зимових умовах ведеться за планом, проблемних 

питань, що можуть вплинути на підготовку, немає. 

 

№ Найменування  К-ть 

закладів або 

одиниць 

Завдання з 

підготовки 

Фактична 

підготовка 

% 

підготовки 

Обсяг 

коштів  

в тис грн 

Усього 

/використано 

1  ЗЗСО  

 

заклади 

культури 

9 

 

 

2 

9 

 

 

2 

4 

 

 

1 

44,4 

 

 

50,0 

1400/575 

 

 

18/0 

2 ЗДО 14 14 12 85,7 33/12 

3 Підготовка 

котелень 

21 21 15 71,4 10/3 

4 Заміна котлів 

(ЗОШ №7) 

 1 0 0 28/0 

5 Підготовка 

теплових 

мереж 

0,600 км 0,600 км 0,600 100 0/0 

6 Запаси дров 5 160 куб м 145 куб м 90,6 198/198 

 

8. Кадрове забезпечення. ЗЗСО міста повністю забезпечені кадрами.  

9. Успіхи та досягнення 2019/2020 навчального року 

 - результати учнів та педагогічних працівників на конкурсах та змаганнях; 

Конкурс «Вчитель року – 2020» - вчитель хімії  Берегівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4                          

ім. Лайоша Кошута Боднар Георгіна перемогла у ІІ обласному турі у номінації «Хімія». 

Петрушко Віктор – чемпіон Закарпаття з легкоатлетичного кросу. 

Предметні олімпіади – 11 призових місць. 

МАН – 10 призових місць.  

10. Пріоритетні питання, над якими буде працювати район (місто,  ОТГ) 

у  2020/2021 навчальному році.  

- екологічне виховання; 

- створення центру професійного розвитку педагогічних працівників; 

- забезпечення якісної, сучасної, доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа»; 

- надання фінансової автономії ЗЗСО; 

- створення безпечних умов для перебування вихованців у ЗЗСО та ЗДО. 


