
Додаток 1
до рішення виконавчого 
комітету № 134 від 
26.11.2020 року

ІНФОРМАЦІЯ 
про виконання заходів Програми розвитку фізичної культури  і спорту 

на території  Миколаївської сільської територіальної громади Сумського
району Сумської області на 2019-2020 роки

№
з/п

Найменування заходів
Програми

Відмітка про
виконання

Сума,
тис.грн

Примітка

1 Проводити  у  загальноосвітніх
навчальних  закладах  уроки  з
фізичної культури

Виконується 
постійно

-

2 Забезпечити  загальноосвітні
навчальні  заклади  спортивним
обладнанням та інвентарем

Виконано 
згідно з 
потребами 
закладів освіти

89,0

3 Забезпечити  систему  організації
шкільної  та  позашкільної
фізкультурно-оздоровчої  і
спортивної роботи

Виконано - Див.додаток 2

4 Проводити в навчальних закладах
багатоступеневі,  комплексні
спортивно-масові змагання

Виконано - Див.додаток 2

5 Забезпечити участь спортсменів і
команд сільської ради у районних
та  обласних  спортивно-масових
заходах серед учнівської молоді

21,7 Див.додаток 2

6 Придбання  багатомісної  палатки
для  оздоровлення  та  відпочинку
дітей у наметових таборах

Не виконано - Не було потреби 
(табір не працював) 

7 Впроваджувати  передові  форми
співпраці  дошкільних  та
загальноосвітніх  навчальних
закладів  з  Сумським  районним
БДЮ, Сумською районною СЮТ,
ДЮСШ  Сумського  району  та
області,  Федераціями  різних
видів спорту

Виконується 
постійно

- На базі шкіл діють 2 
позашкільні гуртки 
спортивного напрямку
та 4 шкільні спортивні
гуртки
Див.додаток 2

8 Забезпечити підготовку та участь
учнів  загальноосвітніх
навчальних  закладів  у  районних
та  обласних  спортивних
змаганнях,  в  тому  числі
проводити навчально-тренувальні
збори

Виконано 
згідно з планом
та потребою

-

9 Забезпечити активний відпочинок
учнів  загальноосвітніх
навчальних  закладів  у
канікулярний  період  шляхом

Виконано, 
виконується 
щороку влітку

-



організації  профільних
спортивних  змін  в  оздоровчих
таборах

10 Сприяти  розвитку  мережі
сучасних  центрів  та  клубів
фізкультурно-спортивної
спрямованості  різних
організаційно-правових форм, які
надаватимуть  доступні  та  якісні
фізкультурно-оздоровчі  послуги
за місцем проживання та у місцях
масового відпочинку населення

Не виконано - Немає достатнього 
фінансування

11 Провести  інвентаризацію
спортивних споруд ОТГ з метою
визначення  потреб  у  їх
подальшому  облаштуванні,
ремонті,  а  також  будівництві
нових спортивних споруд

Виконано

12 Провести ремонти, реконструкції,
благоустрій існуючих спортивних
споруд  ОТГ  для  належного
проведення  спортивно-масових
та культурно-видовищних заходів

Виконано 21,4

13 Обладнати відкритий спортивний
майданчик  для  занять
волейболом  на  території
Северинівської  загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів

Виконано 6,0

14 Побудувати  хокейну  коробку  на
території Миколаївської сільської
ради

Не виконано - Не дозвоняли погодні 
умови

15 Проводити  чемпіонати,  Кубки,
турніри,  першості  та  інші
фізкультурно-оздоровчі  та
спортивно-масові  заходи  серед
різних верств населення

Виконано 20,0 Див.додаток 2

16 Замовити  проектно-кошторисну
документацію для будівництва та
реконструкції  спортивних
об’єктів

Виконано 109,8

17 Проводити  масові  спортивні
свята,  заходи,  спартакіади,  дні
активного  відпочинку  серед
працівників  та  членів  їх  сімей
установ,  підприємств,
організацій.  Забезпечити  їх
участь  у відповідних районних і
обласних заходах

Виконано 
відповідно до 
потреб

-

18 Надавати  підтримку
сільськогосподарським
товариствам  та  підприємцям  у
проведенні  галузевих

Виконано -



фізкультурно-спортивних
спартакіад  та  інших  спортивно-
масових заходів

19 Забезпечити  проведення
комплексних  сільських
спортивних  ігор  та  конкурсу
“Краще спортивне село”

Виконано -

20 Сприяти  створенню  та
функціонуванню  спортивних
клубів  різних  організаційно-
правових  форм  власності  у
сільських населених пунктах

Не виконано - Не достатнє 
фінансування

21 Сприяти  розвитку  команд  із
ігрових  видів  спорту,  зокрема
футболу та волейболу

Виконано -

22 Проводити  відповідну  роботу  з
державними,  громадськими  та
благодійними  організаціями,
керівниками установ, приватними
підприємцями  на  предмет
залучення  коштів  та  транспорту
для  участі  в  змаганнях  різних
видів та різних рівнів

Не виконано - Використовувалися 
кошти МБ, без 
залучення 
спонсорських

23 Проводити  фізкультурно-
оздоровчі  та  спортивно-масові
заходи за участю всіх соціальних
груп  сільського  населення  та
учнівської  молоді,  залучення  до
активної  участі  учасників  та
ветеранів АТО. 

Виконано - Щороку відбувається 
футбольний матч з 
командою ветеранів 
АТО

24  Забезпечити участь спортсменів
сільської  ради  в  районних  та
обласних спортивних іграх

Виконано 47,5

25 Залучити  населення  з
обмеженими  можливостями  до
систематичних  занять  фізичною
культурою і спортом

Не виконано - Немає відповідних 
умов

26 Вирішити  питання  щодо
забезпечення  безперешкодного
доступу  до  всіх  спортивних
споруд  району  спортсменів  та
глядачів  з  обмеженими
фізичними можливостями

Не виконано - Не достатнє 
фінансування

27 Проводити  сільські  спортивні
заходи  серед  ветеранів  та
забезпечити участь спортсменів у
районних  та  обласних  заходах
серед ветеранів

Виконано -

28 Проводити  заходи  з  відзначення
найкращих спортсменів, тренерів
та  команд  за  підсумками
спортивного року

Не виконано - Планувалося у 2020 
році, однак через 
карантинні обмеження
захід не відбудеться



29 Забезпечити  реалізацію  на
території  об'єднаної  громади
вимог  Закону  України  «Про
фізичну  культуру  і  спорт»  про
виключне  право  вести
педагогічну  навчально-
тренувальну  роботу,  роботу  у
сфері фізичної культури і спорту
громадянам  зі  спеціальною
освітою  або  підготовкою  та  за
наявності документу, що виданий
акредитованим  навчальним
закладом

Виконано -

30 Запровадити  систему
перепідготовки,  підвищення
кваліфікації  кадрів,  проведення
атестації  фахівців  у  сфері
фізичної культури

Виконано - Щороку учителі 
фізичної культури 
проходять курси ПК. 
У 2020 році Куценко 
Р.Л. був 
проатестований на 
вищу категорію.

31 Забезпечити  участь  працівників
сфери фізичної культури і спорту,
тренерів,  спортсменів  в
тематичних семінарах

Виконано - Куценко Р.Л., учитель 
фізичної культури 
Северинівської ЗОШ 
І-ІІ ступенів, та 
Кондратенко В.П., 
учитель фізичної 
культури 
Миколаївського НВК, 
які, за результатами 
попереднього відбору, 
увійшов до числа 
переможців проєкту 
"Посилка Успіху" від 
Фонду Кличко

32 Запровадити волонтерський рух в
галузі фізичної культури і спорту

Виконано -

33 Провести  інвентаризацію
наявних спортивних споруд ОТГ

Виконано -

34 Організувати суворий контроль за
ефективністю  використання  на
підвідомчий  ОТГ  території
спортивних споруд, не допускати
перепрофілювання  та  ліквідації
фізкультурно-спортивних
об’єктів  без  створення
рівноцінних їм

Виконано -

35 Придбання  єдиної  спортивної
форми  команди  для  участі  в
змаганнях різного рівня

Виконано 111,4 

36 Придбання  спортивної  форми
волейбольним командам

Виконано 30,0

37 Придбання футбольних м'ячів Виконано 90,1



38 Придбання волейбольних м'ячів Виконано 10,0
39 Придбання  спортивних

велосипедів  для  занять
велотуризмом  учнів  навчальних
закладів

Виконано 28,0

40 Придбання  волейбольних  та
футбольних  сіток,
розмежувальних  стрічок,
перчаток  воротарських,  прапорці
суддівські  та  для  футбольного
поля

Виконано 9,2

41 Оплата суддівських послуг
районним:
обласним:

Виконано

42 Транспортні  послуги  на  участь
спортивних  команд  у  виїздних
змаганнях

Виконано 22,2

43 Облаштування футбольного поля
в  с.  Лікарське  (встановлення
навісів,  поточний  ремонт
футбольних воріт)

Виконано 
частково

12,0

44 Укомплектування  необхідними
медичними  препаратами  сумку
медичного  працівника,
присутнього  на  спортивних
змаганнях  чи  заходах,  для
надання невідкладної допомоги

Виконано -

45 Придбання  для  нагородження
спортсменів:  медалі,  грамоти,
кубки, дипломи, цінні подарунки

Виконано 65,0

46 Стимулювання спортсменів Виконано - Стипендія Свистуну 
О.

47 Проведення  сільських
товариських  зустрічей,  турнірів
та  змагань  до  державних  та
святкових дат

Виконано -

48 Проведення  сільських  змагань  з
шашок,  шахмат,  настільного
тенісу, більярду

Виконано - Див. додаток 1

49 Здійснювати  комплексні  заходи
щодо  облаштування  і
реконструкції  наявних  та
будівництва і встановлення нових
сучасних  спортивних  споруд  та
спортивних  об'єктів  сільської
ради

Не виконано - Не достатнє 
фінансування

50 Забезпечити  укладання  угод  між
структурними  підрозділами  з
питань  фізичної  культури  і
спорту  Миколаївської  ОТГ  та
громадськими  організаціями
фізкультурно-оздоровчої  та

Не виконано - Співпраця 
здійснювалася на 
усних домовленостях



спортивної  спрямованості  про їх
участь  у  реалізації  державної
політики  з  фізичної  культури  і
спорту

51 Удосконалювати та забезпечувати
проведення  оглядів-конкурсу  на
кращу організацію фізкультурно-
оздоровчої та спортивної роботи

Виконано -

52 Створити  базу  нормативно-
правових  актів,  що  регулюють
організацію  діяльності  у  сфері
фізичної культури і спорту.

Виконано -

53 Забезпечити  регулярні  медичні
огляди  учнів  загальноосвітніх
шкіл, членів спортивних команд і
використовувати  результати
оглядів  при  плануванні  і
організації  занять  фізичною
культурою

Виконано -

54 Розробити  концепцію  розвитку
фізичної культури і спорту в ОТГ
на наступні періоди

Виконано -

55 Впроваджувати  методичні
рекомендації  основ  здорового
способу  життя  і  рухової
активності  та  систему  оцінки
стану здоров’я дітей та учнівської
молоді

Виконано -

56 Забезпечити  оновлення  в
навчальних  закладах  ОТГ
настінної  агітації  з  фізичної
культури і  спорту з  урахуванням
національних  спортивних
досягнень та традицій

Виконано 11,0

57 Забезпечити  висвітлення  в
місцевих  засобах  масової
інформації  спортивних  подій,
пропагуючи  розвиток
фізкультурно-спортивного  руху
на території ОТГ

Виконано -

УСЬОГО: 704,3
тис.грн,
з них:

2019  р.  –  296,9  тис.
грн.
2020 р. – 407,4 
тис.грн.

Начальник відділу освіти, 
молоді та спорту

Наталія МАКШЕЄВА



Додаток 2
до рішення виконавчого 
комітету № 134 від 
26.11.2020 року

ІНФОРМАЦІЯ
про результати участі у спортивних заходах за 2019 рік

Відповідно до підпункту 20 частини 4 статті 42 закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  на  виконання  розпорядження  голови
Сумської  ОДА  від  15.02.2019  року  №  1001-ОД  «Про  організацію  та
проведення обласних змагань для жителів сільської місцевості та працівників
агропромислового  комплексу»,  з  метою  участі  жителів  громади  в
спортивному житті та забезпеченні розвитку фізичної культури і спорту в селі
у 2019 році збірні команди Миколаївської сільської ради Сумського району
взяли участь:
13 квітня 2019 року на базі спортивного комплексу СДУ – І етап обласного
культурно-спортивного  свята  «Краща  спортивна  громада  Сумщини».
(волейбол).
18  травня  2019  року  в  Краснопіллі  –  ІІ  етап  обласного  конкурсу-заходу
«Краща спортивна громада-2019» (футбол).
20 липня 2019 року, на базі СумДУ – ІІІ етап обласного конкурсу «Краща
спортивна громада Сумщини» (шахи, шашки і настільний теніс).
17 серпня – 4 етап обласного конкурсу «Краща спортивна громада Сумщини-
2019».  (гирьовий  спорт,  армреслінг,  стрибки  в  мішках,  метання  гирі,
перекидання колеса, перетягування канату, дартс).

Відповідно  до  плану  роботи  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської сільської ради Сумського району протягом 2019 року в
громаді було проведено: 

ІІ тур Чемпіонату з волейболу між командами Миколаївської сільської ради
Змагання з волейболу серед учнів 5-9 класів
Змагання  між  командами  закладів  освіти  громади  «Шкільна  волейбольна  ліга
України»
Змагання з волейболу між дівчатами
Змагання  з  волейболу  серед  дівчат  між  командами  ІІ  групи  у  залік  районної
спартакіади.
Змагання з волейболу між жіночими командами населених пунктів громади - с.
Северинівка та с. Миколаївка, присвячені Міжнародному жіночому дню
Фінальні змагання Чемпіонату з волейболу між чоловічими командами населених
пунктів громади
Змагання з малюкболу серед учнів 3-4 класів, присвячені Дню здоров’я 
Турнір з  футболу, присвячений Дню пам'яті  та  примирення,  Дню перемоги над



нацизмом у Другій світовій війні та 74-ї річниці вигнання нацистів з України
Товариська зустріч двох футбольних команд: «Колос» (с. Северинівка) та команду
учасників АТО «Ураган» (м. Суми)
Загальношкільний захід у рамках Олімпійського тижня та з нагоди Дня фізичної
культури та спорту
Олімпійський тиждень та Олімпійський урок.
Олімпійський урок
День туриста - традиційний спортивно-масовий захід у Миколаївському НВК
Загальношкільний захід, присвячений Міжнародному Дню Туризму
Першість  з  футболу  серед  дитячих  команд  Миколаївської  сільської  ради,
присвячена Дню захисника України
Першість  з  футболу  серед  дорослих  команд  Миколаївської  сільської  ради,
присвячена Дню захисника України
Районний  семінар  учителів  фізичної  культури  на  тему  «Впровадження
інноваційних методів та засобів навчання на уроках фізичної культури»
Чемпіонат з волейболу серед чоловічих команд населених пунктів Миколаївської
сільської ради (18+)

Наші команди навчальних закладів та молоді громади узяли участь:
Відкрита  Першість  Білопільського  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  зі
скелелазіння
Районний туристичний збір-привал для учнів 5-7 класів
ІІІ етап Чемпіонату Сумського району зі спортивного орієнтування
Районний  етап  Всеукраїнської  дитячо-юнацької  військово-патріотичної  гри
«Сокіл» («Джура»)
Чемпіонат Сумського району зі спортивного туризму серед учнів 9-11 класів
Чемпіонат Сумського району зі спортивного туризму серед учнів 5-8 класів
Чемпіонат Сумського району з велосипедного туризму
Чемпіонат Сумського району зі спортивного туризму серед учнів 5-6 класів,
присвячений Міжнародному Дню Туризму та з нагоди Дня позашкільника
І та ІІ етапи Чемпіонату Сумського району зі спортивного орієнтування 
Районний туристичний збір-привал для учнів 6-8 класів
Районний семінар учителів фізичної культури 
Зональні змагання з волейболу серед команд юнаків (заклади освіти)
Районні змагання "Олімпійське лелеченя" між командами ІІ групи
Зональний етап обласного чемпіонату з баскетболу 3х3 
Зональні змагання з баскетболу серед дівчат 
Районні змагання з легкої атлетики
Районні змагання з легкоатлетичного чотириборства
Підсумки  XXVII  районних  спортивних  ігор  школярів  (підсумковий  залік
спартакіади Сумського району) у 2018-2019 році
Зональні змагання "Козацький гарт"
Фінальний  етап  районного  фізкультурно-оздоровчого  національно-



патріотичного фестивалю школярів «Козацький гарт»
Районний  семінар  учителів  фізичної  культури  на  тему:  «Особливості
викладання модулю «Баскетбол». Специфіка суддівства гри в баскетбол. Зміни
в правилах».
Районні змагання з шахів та шашок
Зональні районні змагання з волейболу серед чоловіків
Першість Сумського району з шахів, шашок та настільного тенісу
Районні змагання з волейболу серед ветеранів 45+
Зональні (для І групи) та фінальні змагання (для ІІ групи) з баскетболу
Фінальні змагання з баскетболу для юнаків
Чемпіонат Сумської області з велосипедного туризму 
Чемпіонат Сумської області з водного туризму серед дорослих
Чемпіонат Сумської області серед працівників освіти зі спортивного туризму
Обласні змагання зі спортивного орієнтування "Призи Діда Мороза"
Районні змагання з волейболу серед жіночих команд
Відкриті районні змагання з волейболу "Кубок весни"
Обласний "Молодіжний туристичний зліт".
Кубок  Героїв  АТО за  спільної  організації  Міністерства  у  справах  ветеранів
України,  Всеукраїнського  об’єднання  учасників  АТО  «Україна  разом»,
Федерації футболу учасників АТО 
Змагання з техніки спортивного туризму -  ХХІІІ  Меморіал пам'яті  загиблих
друзів-туристів, альпіністів

Інформація  про  участь  збірних  команд  висвітлена  в  соціальній  мережі
Фейсбук,  у  групі  «Фізична  культура  і  спорт  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району»



№ Назва заходу Дата
проведення

Місце проведення Учасники Кількість
учасників

Результати участі

Заходи, організовані й проведені відділом освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради
1 ІІ  тур  Чемпіонату  з

волейболу між командами
Миколаївської  сільської
ради

26  січня
2019р.

Лікарський  НВК
Миколаївської  сільської
ради

Чоловічі  волейбольні
команди (18+) населених
пунктів  –Северинівка,
Миколаївка,
Лікарське+Постольне

34  чоловіки
(гравців)

7  очок  -  молодша
команда 6 очок - старша
команда  Миколаївки,  3
очки  –  команда  с.
Северинівка  2  очки
набрала збірна команда
Лікарського-
Постольного.

2 Змагання  з  волейболу
серед учнів 5-9 класів

30  січня
2019р.

Лікарський  НВК
Миколаївської  сільської
ради

Команди  навчальних
закладів  Лікарського
НВК  та  Северинівської
ЗОШ 

14 чоловік Команда  Лікарського
НВК  –  І  місце,
Северинівської ЗОШ –ІІ
місце.

3 Змагання  між  командами
закладів  освіти  громади
«Шкільна  волейбольна
ліга України»

15  лютого
2019р.

Миколаївський  НВК
Миколаївської  сільської
ради

Команди  молодших
хлопців  Миколаївського
НВК  та  Северинівської
ЗОШ

15 чоловік Команда
Миколаївського НВК – І
місце,  Северинівської
ЗОШ –ІІ місце.

4 Змагання з волейболу між
дівчатами

15  лютого
2019р.

Миколаївський  НВК
Миколаївської  сільської
ради

Команди  дівчат
Миколаївського  НВК,
Лікарського  НВК  та
Северинівської ЗОШ

20 чоловік Команда
Миколаївського НВК – І
місце,
Лікарського  НВК  –  ІІ
місце,
Северинівської ЗОШ –ІІ
місце.

Змагання  з  волейболу
серед  дівчат  між
командами ІІ групи у залік
районної спартакіади.

15  лютого
2019р.

Миколаївський  НВК
Миколаївської  сільської
ради

Команди  Лікарського
НВК  та  Северинівської
ЗОШ

14 чоловік Команда  Лікарського
НВК  –  І  місце,
Северинівської ЗОШ –ІІ
місце.

Змагання з волейболу між
жіночими  командами
населених  пунктів
громади  -  с.  Северинівка

10  березня
2019р.

Северинівська
загальноосвітня школа І-
ІІ ступенів Миколаївської
сільської

Жіночі  волейбольні
команди  с.  Северинівка
та с. Миколаївка

13 чоловік Команда с. Северинівка
– І місце, команда с. 
Миколаївка – ІІ місце



та  с.  Миколаївка,
присвячені Міжнародному
жіночому дню
Фінальні  змагання
Чемпіонату  з  волейболу
між  чоловічими
командами  населених
пунктів громади

10  березня
2019р.

Северинівська
загальноосвітня школа І-
ІІ ступенів Миколаївської
сільської

Чоловічі  волейбольні
команди  с.  Северинівка,
с.  Миколаївка,  с.
Лікарське+Постольне

34 чоловіки І  місце  –  молодша  ІІ
місце – старша команда
Миколаївки, ІІІ  місце –
команда с. Северинівка. 

Змагання  з  малюкболу
серед  учнів  3-4  класів,
присвячені Дню здоров’я 

7  квітня
2019р.

Северинівська
загальноосвітня школа І-
ІІ ступенів Миколаївської
сільської

Команди  Северинівської
ЗОШ

13 чоловік -

Турнір  з  футболу,
присвячений  Дню  пам'яті
та  примирення,  Дню
перемоги над нацизмом у
Другій  світовій  війні  та
74-ї  річниці  вигнання
нацистів з України

9 травня 2019
р.

Стадіон с. Лікарське Команда  ветеранів  с.
Северинівка,  команда  с.
Постольне,  команда  с.
Лікарське,  команда
«Пресинг»  м.  Суми,
команда  «Ураган»  м.
Суми

56 чоловік ІІІ  місце  –  команда
«Ураган»,  ІІ  місце  –
команда  с.  Лікарське  І
місце  –  команда  с.
Постольне.

Товариська  зустріч  двох
футбольних  команд:
«Колос»  (с.  Северинівка)
та команду учасників АТО
«Ураган» (м. Суми)

5 червня 2019
р.

Стадіон с. Северинівка Команди  «Колос»  (с.
Северинівка) та команду
учасників АТО «Ураган»
(м.Суми)

29 чоловік «Ураган»  -  І  місце,
«Колос» - ІІ місце.

Загальношкільний  захід  у
рамках  Олімпійського
тижня  та  з  нагоди  Дня
фізичної  культури  та
спорту

16  вересня
2019 р.

Северинівська
загальноосвітня школа І-
ІІ ступенів Миколаївської
сільської

Команди закладу освіти 60 чоловік -

Олімпійський  тиждень  та
Олімпійський урок.

з  4  по  17
вересня
2019р.

Миколаївський  НВК
Миколаївської  сільської
ради

Учні НВК 114 чоловік -

Олімпійський урок 13  вересня
2019 р.

Лікарський  НВК
Миколаївської  сільської
ради

Учні НВК 46 чоловік -



День  туриста  -
традиційний  спортивно-
масовий  захід  у
Миколаївському НВК

2 жовтня 2019
р.

Миколаївський  НВК
Миколаївської  сільської
ради

Учні НВК -

Загальношкільний  захід,
присвячений
Міжнародному  Дню
Туризму

1  жовтня
2019р.

Северинівська
загальноосвітня школа І-
ІІ ступенів Миколаївської
сільської

Учні ЗОШ 30 чоловік -

Першість з футболу серед
дитячих  команд
Миколаївської  сільської
ради,  присвячена  Дню
захисника України

14  жовтня
2019 р. 

Стадіон с. Северинівка Футбольні  команди
населених  пунктів
громади

52 чоловіки І  місце  -  команда  с.
Миколаївка  (тренер  -
Кондратенко  Віктор
Павлович);
ІІ  місце  -  збірна
команда  с.  Лікарське/с.
Постольне  (тренер  -
Котенко  Олександр
Павлович);
ІІІ  місце  -  команда  с.
Северинівка  (тренер  -
Куценко  Роман
Леонідович).

Першість з футболу серед
дорослих  команд
Миколаївської  сільської
ради,  присвячена  Дню
захисника України

14  жовтня
2019 р. 

Стадіон с. Северинівка Футбольні  команди
населених  пунктів
громади

32 чоловіки І  місце  -  команда  с.
Лікарське/ с. Постольне.
ІІ  місце  -  команда  с.
Северинівка

Районний  семінар
учителів  фізичної
культури  на  тему
«Впровадження
інноваційних  методів  та
засобів  навчання  на
уроках фізичної культури»

27  листопада
2019 р.

Северинівська
загальноосвітня школа І-
ІІ ступенів Миколаївської
сільської

Запрошені  колеги-
учителі  фізичної
культури  з  навчальних
закладів  Сумського
району

12 чоловік -

Чемпіонат  з  волейболу 21  грудня Северинівська Чоловічі  волейбольні 28 чоловік Команда  с.  Миколаївка



серед  чоловічих  команд
населених  пунктів
Миколаївської  сільської
ради (18+)

2019 р. загальноосвітня школа І-
ІІ ступенів Миколаївської
сільської

команди  населених
пунктів  Северинівка  та
Миколаївка

– І місце,  команда села
Северинівка – ІІ місце

Участь у заходах Сумського районного Будинку дітей та юнацтва Сумської районної ради
1 Відкрита  Першість

Білопільського  Центру
дитячої  та  юнацької
творчості зі скелелазіння

7-8  лютого
2019 р.

Білопільський  Центр
дитячої  та  юнацької
творчості

Учні  Северинівської
загальноосвітньої  школи
І-ІІ  ступенів
Миколаївської  сільської
ради  (Куценко  Роман
Леонідович)

7 чоловік І місце – 1 учасник,
ІІ місця – 2 учасники,
ІІІ місце – 1 учасник.

Районний  туристичний
збір-привал для  учнів  5-7
класів

5-17  березня
2019р.

Юнаківська
загальноосвітня школа І-
ІІІ  ступенів  Сумської
районної ради

Учні  Северинівської
загальноосвітньої  школи
І-ІІ  ступенів
Миколаївської  сільської
ради  (Куценко  Роман
Леонідович);
учні  Миколаївського
НВК  Миколаївської
сільської  ради  (Котенко
Олександр Павлович)

16 чоловік І місце – 2 учасники,
ІІ місця – 2 учасники,
ІІІ місце – 1 учасник.

ІІІ  етап  Чемпіонату
Сумського  району  зі
спортивного орієнтування

15  квітня
2019 року

в  районі  житлового
масиву Баранівки 

Команди  Лікарського
НВК,  Миколаївського
НВК,  Северинівської
ЗОШ

28 чоловік ІІІ  місце  –
Северинівська  ЗОШ  (у
загальному  підсумку
чемпіонату)

Районний  етап
Всеукраїнської  дитячо-
юнацької  військово-
патріотичної  гри  «Сокіл»
(«Джура»)

23  квітня
2019 р.

Опорний  заклад
Великочернеччинська
спеціалізована  школа  І-
ІІІ  ступенів  Сумської
районної  ради  Сумської
області

Команда Миколаївського
НВК

8 чоловік І  місце  в  конкурсі
"Медична  підготовка"  і
ІІІ  місце  -  "Туристська
смуга  перешкод".  У
загальному  підсумку
наша  команда  стала  5-
тою  (але  в  умовах
дійсно  високої
конкуренції).

Чемпіонат  Сумського З  24  по  26 Писарівська  філія Команда Миколаївського 8 чоловік ІІІ місце



району  зі  спортивного
туризму  серед  учнів  9-11
класів

травня 2019 р. Хотінської
спеціалізованої  школи  І-
ІІІ  ступенів  Хотінської
селищної ради Сумського
району

НВК

Чемпіонат  Сумського
району  зі  спортивного
туризму  серед  учнів  5-8
класів

З  24  по  26
травня 2019 р.

Писарівська  філія
Хотінської
спеціалізованої  школи  І-
ІІІ  ступенів  Хотінської
селищної ради Сумського
району

Команда  Северинівської
ЗОШ

8 чоловік І місце

Чемпіонат  Сумського
району  з  велосипедного
туризму

12-13 вересня
2019 р.

Опорний  заклад
Великочернеччинська
спеціалізована  школа  І-
ІІІ  ступенів  Сумської
районної  ради  Сумської
області

команди  Северинівської
ЗОШ  І-ІІ  ступенів
(тренер - Куценко Роман
Леонідович)  та
Миколаївського  НВК
(тренер  -  Кондратенко
Віктор Павлович )

18 чоловік І місць – 8 перемог,
ІІ місць – 7 перемог, 
ІІІ місць – 5 перемог

Чемпіонат  Сумського
району  зі  спортивного
туризму  серед  учнів  5-6
класів,  присвячений
Міжнародному  Дню
Туризму  та  з  нагоди  Дня
позашкільника

20  вересня
2019 р.

Опорний  заклад
Великочернеччинська
спеціалізована  школа  І-
ІІІ  ступенів  Сумської
районної  ради  Сумської
області

Команда  Лікарського
НВК

4 чоловіки -

І  та  ІІ  етапи  Чемпіонату
Сумського  району  зі
спортивного орієнтування
 

18-19  жовтня
2019 р.

Токарівська  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів  Бездрицької
сільської ради

Команди  вихованців
спортивно-туристських
гуртків  БДЮ  на  базі
Миколаївського  НВК  та
Северинівської ЗОШ.

18 чоловік І місць – 3 перемоги,
ІІ місць – 4 перемоги, 
ІІІ місць – 4 перемоги

Районний  туристичний
збір-привал для  учнів  6-8
класів

6-8  грудня
2019 р.

Новосуханівська
загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  Сумської
районної  ради  Сумської
області

Команди  Лікарського
НВК  та  Северинівської
ЗОШ.

14 чоловік І місць – 4 перемоги,
ІІ місць – 2 перемоги 



Участь у заходах відділу освіти Сумської районної державної адміністрації
1. Районний  семінар

учителів  фізичної
культури 

10  січня
2019р.

Стецьківська  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів  Сумської
районної ради

Северинівська  ЗОШ  І-ІІ
ст.
Куценко  Роман
Леонідович

1

2. Зональні  змагання  з
волейболу  серед  команд
юнаків (заклади освіти)

24  січня
2019р.

Стецьківська  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів  Сумської
районної ради

Миколаївський  НВК
(Кондратенко  Віктор
Павлович)

10 участь

Районні  змагання
"Олімпійське  лелеченя"
між командами ІІ групи

5  березня
2019 р.

Терешківська
загальноосвітня
школа

Команда  Лікарського
НВК

14 чоловік І місце

Зональний етап обласного
чемпіонату  з  баскетболу
3х3 

19  березня
2019 р.

Косівщинський  заклад
загальної  середньої
освіти І - ІІІ ступенів ім.
Лесі  Українки  Сумської
районної ради

Команда  хлопців
Миколаївського НВК під
керівництвом  учителя
фізичної  культури  -
Кондратенка

4 чоловіки -

Зональні  змагання  з
баскетболу серед дівчат 

5  квітня  2019
р.

Косівщинський  заклад
загальної  середньої
освіти І - ІІІ ступенів ім.
Лесі  Українки  Сумської
районної ради

Команда  дівчат
Миколаївського НВК під
керівництвом  учителя
фізичної  культури  -
Кондратенка

Районні змагання з  легкої
атлетики

25  квітня
2019 р.

СНАУ Команди закладів освіти
громади

16 чоловік У  загальному  заліку
команда
Миколаївського  НВК
посіла  14  місце  з  19
команд  І  групи,  куди
входять  заклади  освіти
І-ІІІ  ступенів.
Команда  Лікарського
НВК  посіла  7  місце
серед 9 команд ІІ групи
(заклади  освіти  І-ІІ
ступенів  та
малокомплектні школи),
а  команда



Северинівської  ЗОШ  у
цій  же  групі  посіла  ІІ
місце

Районні  змагання  з
легкоатлетичного
чотириборства

2 травня 2019
р.

Садівська
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів

Команди закладів освіти
громади

19 чоловік У першій групі, де було
16  команд,  спортсмени
Миколаївського  НВК
посіли 6 місце.
У  другій  групі  (8
команд)  команда
Лікарського  НВК стала
третьою,  а
Северинівської ЗОШ -6

Підсумки XXVII районних
спортивних  ігор  школярів
(підсумковий  залік
спартакіади  Сумського
району) у 2018-2019 році

Лікарський НВК посів І
місце (учитель фізичної
культури  -  Котенко
Олександр Павлович), а
Северинівська ЗОШ І-ІІ
ступенів посіла ІІІ місце
(учитель  фізичної
культури  Куценко
Роман Леонідович).

Зональні  змагання
"Козацький гарт"

26  вересня
2019 р.

Миколаївський  НВК
Миколаївської  сільської
ради

Команда Миколаївського
НВК

18 чоловік І місце

Фінальний етап районного
фізкультурно-оздоровчого
національно-
патріотичного  фестивалю
школярів  «Козацький
гарт»

11  жовтня
2019 р.

Стецьківська
загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ступенів
Сумської  районної  ради
Сумської області

Команда Миколаївського
НВК

18 чоловік 4 місце

Районний  семінар
учителів  фізичної
культури  на  тему:
«Особливості  викладання
модулю  «Баскетбол».

31  жовтня
2019 р.

Косівщинський  заклад
загальної  середньої
освіти І – ІІІ ступенів ім.
Лесі  українки  Сумської
районної ради

Учитель  фізичної
культури Куценко Роман
Леонідович



Специфіка  суддівства  гри
в  баскетбол.  Зміни  в
правилах».
Районні  змагання  з  шахів
та шашок

1 грудня 2019
р.

Опорний  заклад
Великочернеччинська
спеціалізована  школа  І-
ІІІ  ступенів  Сумської
районної  ради  Сумської
області

Команда  Северинівської
ЗОШ

4 чоловіки ІІ  місце  у  змаганнях  з
шахів  "Біла  тура"  –І
місце  у  змаганнях  з
шашок "Диво-шашки"

Участь у заходах відділу молоді та спорту Сумської районної державної адміністрації
Зональні районні змагання
з  волейболу  серед
чоловіків

17  лютого
2019 р.

Кіндратівська
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів
Сумської районної ради

Команди волейболістів с.
Миколаївка  та  с.
Северинівка. 

18 чоловік -

Першість  Сумського
району з шахів, шашок та
настільного тенісу

6  квітня  2019
р.

Токарівська
загальноосвітня школа І-
ІІІ  ступенів  Бездрицької
сільської ради

Команда  молоді  с.
Северинівка

4 чоловіки -

Районні  змагання  з
волейболу серед ветеранів
45+

24  лютого
2019 р.

Косівщинський  заклад
загальної  середньої
освіти І – ІІІ ступенів ім.
Лесі  українки  Сумської
районної ради

Команда волейболістів 15 чоловік ІІІ місце

Зональні  (для  І  групи)  та
фінальні  змагання  (для  ІІ
групи) з баскетболу

14  листопада
2019 р.

на  базі  Підліснівської
ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Степанівської  селищної
ради

Команди  Лікарського  та
Миколаївського НВК

15 чоловік Команда
Миколаївського НВК – І
місце, 
Команда Северинівської
ЗОШ –ІІ місце

Фінальні  змагання  з
баскетболу для юнаків

23  листопада
2019 р.

Опорний  заклад
Великочернеччинська
спеціалізована  школа  І-
ІІІ  ступенів  Сумської
районної  ради  Сумської
області

Команда  баскетболістів
Миколаївського НВК

9 чоловік І місце

Участь у заходах Обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю



Чемпіонат  Сумської
області  з  велосипедного
туризму 

14  квітня
2019 р.

в  районі  житлового
масиву Баси

Команда  Северинівської
ЗОШ 

14 чоловік І місце -2, ІІ місце – 4,
ІІІ місце – 4.

Чемпіонат  Сумської
області з водного туризму
серед дорослих

20  червня
2019 р.

в районі Зеленого Гаю Куценко  Роман
Леонідович,  учитель
фізичної  культури
Северинівської ЗОШ

1 чоловік І місце

Чемпіонат  Сумської
області  серед  працівників
освіти  зі  спортивного
туризму

26-29 вересня
2019 р.

в районі Зеленого Гаю учитель  фізичної
культури,  керівник
спортивно-туристського
гуртка  СР  БДЮ  на  базі
Северинівської ЗОШ І-ІІ
ступенів, Куценко Роман
Леонідович

1 чоловік І місце

Обласні  змагання  зі
спортивного  орієнтування
"Призи Діда Мороза"

22  грудня
2019 р.

Державний
позашкільний
оздоровчий  заклад
санаторного  типу
«Ровесник»  (район
Баранівка)

Команди Миколаївського
НВК  та  Северинівської
ЗОШ

ІІІ місце – 1 

Інші заходи
Районні  змагання  з
волейболу  серед  жіночих
команд

17  березня
2019 р.

на  базі  Сумського
державного  університету
відділом 

збірна  команда  дівчат  с.
Северинівки  та  с.
Миколаївки

8 чоловік

Відкриті районні змагання
з волейболу "Кубок весни"

24  березня
2019 р.

Опорний  заклад
Великочернеччинська
спеціалізована  школа  І-
ІІІ  ступенів  Сумської
районної  ради  Сумської
області

Команда с. Северинівка 12 чоловік

Обласний  "Молодіжний
туристичний зліт".

з  12  по  16
травня 2019 р.

С. В. Чернеччина Команда с. Северинівка 9 чоловік І місце – 5, 
ІІ місце – 1, 
ІІІ місце - 3

Кубок  Героїв  АТО  за
спільної  організації

6  липня  2019
р.

С. Северинівка Команда с. Северинівка 15 чоловік Зустріч було завершено
з  рахунком  2:0  на



Міністерства  у  справах
ветеранів  України,
Всеукраїнського
об’єднання учасників АТО
«Україна  разом»,
Федерації  футболу
учасників АТО 

користь «ураганівців»

Змагання  з  техніки
спортивного  туризму  -
ХХІІІ  Меморіал  пам'яті
загиблих  друзів-туристів,
альпіністів

12  жовтня
2019 р.

в  околицях  с.  Зелений
Гай

Учні  Северинівської
школи  І-ІІ  ступенів
Миколаївської  сільської
ради

9 чоловік ІІІ місце - 5



ІНФОРМАЦІЯ
про результати участі у спортивних заходах за 2020 рік

серед учнів

Учні закладів освіти узяли участь у:
 Зональних районних змаганнях з волейболу серед юнаків. Участь команди

Миколаївського  НВК  під  керівництвом  учителя  фізичної  культури  -
Кондратенка Віктора Павловича. Посіли ІІІ місце в групі.

 Районних змаганнях зі спортивного туризму з елементами скелелазіння за
Кубок Центру «Відчайдухи».
У  загальному  заліку  на  дистанції  зі  спортивного  туризму  з  елементами
скелелазіння  за  Кубок  Центру  «Відчайдухи»  призерами  та  переможцями
стали:
І місце – команда вихованців БДЮ на базі Северинівської ЗОШ І-ІІ ступенів
Миколаївської сільської ради (тренер – Куценко Р.Л.) – старша група;
ІІІ  місце  –  команда  учнів  Лікарського НВК Миколаївської  сільської  ради
(тренер – Котенко О.П.) – молодша група.

Відділом освіти, молоді та спорту було організовано й проведено в громаді для
учнів:

 На базі Кровненського ЗЗСО було проведено турнір з шахів між командами
закладів освіти в межах Миколаївської громади. 
І місце - команда Северинівської ЗОШ (тренер-представник Куценко Роман
Леонідович); 
ІІ  місце  -  команда  Кровненського  ЗЗСО  (тренер-представник  Котенко
Анатолій Іванович); 
ІІІ місце - команда Миколаївського НВК (тренер-представник Кондратенко
Віктор Павлович).

 На  базі  Северинівської  ЗОШ  І-ІІ  ступенів  Миколаївської  сільської  ради
відбулися  змагання  ШБЛУ  -  "Шкільна  баскетбольна  ліга  України"  3×3.
Серед молодшої групи переможцями стали команда Миколаївської НВК, ІІ
місце - Северинівської ЗОШ.
Серед старшої  групи -  І  місце  посіла  команда Миколаївського НВК,  а  ІІ
місце - Лікарського НВК.

 На базі  Миколаївського НВК були проведені  змагання з  волейболу серед
юнаків Миколаївської громади віком до 18 років. 
І місце - команда с.Миколаївка (тренер - Кондратенко Віктор Павлович);
ІІ місце - команда с. Северинівка (тренер - Куценко Роман Леонідович);
ІІІ місце - команда с. Кровне (тренер - Поляков Віктор Павлович).

ІНФОРМАЦІЯ
про результати участі у спортивних заходах за 2020 рік

серед молоді громади

 Чемпіонат міста Суми з футзалу у вищій лізі срібло – у “Легіону” (Кровне),
бронза – у “Колоса” (Северинівка). 



 Обласні  змагання  з  волейболу  серед  команд  громад  у  залік  на  "Кращу
спортивну громаду Сумщини-2020". Участь брала збірна команда громади.
Посіли 6 місце.

 Обласні  змагання  на  "Кращу  спортивну  громаду  Сумщини-2020"  з  міні-
футболу. Посіли ІІІ місце.

 Змагання  в  рамках  обласного  культурно-спортивного  свята  «Краща
спортивна громада Сумщини – 2020» з настільного тенісу, шахів, шашок,
армреслінгу, гирьового спорту (штовхання гирі і метанні), вправі з колесом
та  перетягуванні  линви.  Куценко Валентин Леонідович зайняв  ІІ  місце у
перекиданні колеса.

Відділом  освіти,  молоді  та  спорту  було  організовано  й  проведено  в
громаді  на  базі  Миколаївського  НВК  -  Чемпіонат  з  волейболу  серед  жіночих
команд  населених  пунктів  Миколаївської  сільської  ради  (16+)  та  Чемпіонат  з
волейболу  серед  чоловічих  команд  населених  пунктів  Миколаївської  сільської
ради (18+). 
Серед жіночих команд вибороли І місце - волейболістки с. Миколаївка, ІІ місце
посіли дівчата с. Северинівка, ІІІ місце – с. Кровне&Руднівка.
Серед чоловічих команд – І  місце посіла  команда с.  Миколаївка,  на  ІІ  місці  –
команда с. Северинівка, ІІІ місце – с. Кровне&Руднівка.

У футбольному сезоні  цього літа від громади заявлено 5 команд.  За
результатами першого кола змагань на Першість району маємо такі місця серед 8
команд району:

«Колос» с. Северинівка – І місце;
ФК «Лікарське» - 4 місце;
«Легіон» с. Миколаївка – 7 місце;
«Натон» с. Постольне – 8 місце.

Серед 9 команд району у Чемпіонаті з футболу
«Славутич» с. Руднівка – 8 місце.

Начальник відділу освіти, 
молоді та спорту

Наталія МАКШЕЄВА


