
 
 

ЗВІТ  
начальника відділу культури, туризму, молоді і спорту 

 виконавчого комітету  Миколаївської сільської ради, Петропавлівського 
району за 2019 рік 

 
 

I. Стан розвитку молодіжної політики на території Миколаївської 
сільської ради Петропавлівського району Дніпропетровської області за 

2019 рік. 
 

Діяльність у сфері молодіжної політики протягом 2019 року здійснюється         
згідно Програми впровадження молодіжної політики Миколаївської сільської       
ради на 2019-2021 роки.  
Основним акцентом в реалізації Програми впровадження молодіжної програми         

в Миколаївській громаді є утвердження патріотизму, духовності, моральності,        
формування загальнолюдських цінностей, створення умов для творчого       
розвитку молоді, інтелектуального самовдосконалення та формування      
здорового способу життя.  

Протягом 2019 року в рамках профорієнтації молоді були проведені         
чотири профорієнтаційні заходи, а саме: 

- З метою профорієнтаційної роботи та ознайомлення з роботою         
Дніпропетровської ОДА 21 лютого 2019 року відбулася навчальна поїздка учнів          
9 та 11  класів Миколаївської ОТГ. 
- З метою формування патріотизму, національної гідності та профорієнтаційної         
роботи  учні 11 класів прийняли участь у в учбових стрільбах бойовими           
набоями з автомата Калашнікова на військовому стрільбищі  в смт. Черкаське          
12 квітня 2019р. 
-Більшість робочого населення Миколаївської громади працює на       
гірничодобувних підприємствах, тому профорієнтаційні заходи в цій галузі є         
дуже важливими для учнів наших шкіл, тому 28.09.19  було організовано          
навчальну поїздку на ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», де учні        
ознайомлювалися з роботою гірників. 
- 9 грудня 2019 року, в рамках профорієнтаційних заходів, учні закладів освіти            
Миколаївської громади мали змогу ознайомитися з роботою виконкому        
Миколаївської сільської ради, роботою поліцейського громади, ЦНАП та        
ЦПМСД. 
  



Рішенням сесії від 12 квітня 2019 року №652 створили Молодіжну раду при            
Виконавчому комітеті Миколаївської сільської ради та затвердили «Положення        
про Молодіжну раду при Виконавчому комітеті Миколаївської сільської ради».  
  
Покращено молодіжну  інфраструктуру у Миколаївській громаді: 
 
- відкрито спортивно–ігровий майданчик «Сонячний берег» у       
с.Маломиколаївка; 
- у серпні місяці молодь громади разом з небайдужими мешканцями ініціювали           
створення зони відпочинку  «Галявина щастя».  Виконкомом Миколаївської       
ради відповідно до програми  впровадження молодіжної політики громади        
2019-2021р профінансували  та підтримав ініціативу. Наразі на галявині молодь         
організовує вечори –зустрічі,  еко акції та сімейні відпочинки; 
- за ініціативи учнівського самоврядування КЗ "Миколаївська ЗОШ І-ІІІ         
ступенів " та Молодіжної ради Миколаївської ОТГ, за фінансової підтримки          
Виконкому Миколаївської сільскої радив рамках програми  впровадження       
молодіжної політики громади 2019-2021р у травні 2019 року було очищено          
зону відпочинку біля р.Самара. Тепер там є волейбольний майданчик,         
сортувальні баки, зручні лавки, навіс від сонця та роздягальню; 
- в центі громади у с. Миколаївка розташований Solar Park який увесь час             
модернізується та збагачується новинками інтерактивного обладнання. Все це        
відбувається завдяки небайдужій молоді нашої громади, яка активно приймає         
участь у написанні новітніх проектів, та втілює їх у життя; 
- у 2019 році на базі КЗ МЦФЗН « Спорт для всіх» були відкриті спортивні               
секції ( футбол, волейбол, теніс настільний, більярд, гирьовий спорт,         
пауерліфтинг, атлетична гімнастика, фітнес, спортивний туризм, шахи,       
шахмати) . 
 
У звітньому році були проведені заходи з залученням молоді: 

- В період з травня до серпня учні КЗ "Миколаївська ЗОШ І-ІІІ           
ступенів"відвідали філії шкіл та розповіли учням про важливість        
сортування, про те як це правильно робити, про екологічні лайфхаки і           
закріпили всі знання у вигляді екологічного квесту. 

 

- 29 липня 2019 р.  відбувся молодіжно-патріотичний захід з нагоди         
святкування Дня Конституції та Дня молоді. Актив молоді разом з          
молодіжною радою та  виконкомом Миколаївської сільської ради провели        
 флешмоб "Ми молоді- а значить сильні",  організували виставку продаж         



еко продукції та  перегляд українського кіно просто неба. На заході          
активна молодь була нагородженна подяками сільського голови та        
подарунками. 

- 24 серпня 2019 р. відбувся перегляд кіно під відкритим небом з нагоди            
святкування Дня Незалежності України. 

 

- 21 вересня 2019 року у рамках екологічного проекту, за ініціативою           
учнівського самоврядування КЗ "Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів " та         
Молодіжної ради Миколаївської ОТГ був проведений #ecoday на якому         
було зібрано близько 90 кг пластику лише за 30 хвилин.  
 

- Восени за ініціативи молодіжної громадської організації та Молодіжної        
ради, при підтримці міжнародних партнерів програми «DOBRE» та        
Виконкому Миколаївської сільської ради в громаді пройшов       
Європейський тиждень мобільності.  
 

- У жовтні 2019 року за ініціативи Молодіжної ради та при підтримці           
виконкому Миколаївської сільської ради було проведено тематичний       
захід « Orange party». 
 

- Протягом року відбувалися різноманітні спортивні заходи ( змагання) для         
молоді громади.  
 

На протязі 2019 року молодь Миколаївської громади активно приймала участь          
у різноманітних тренінгах та форумах: 

-  Молодіжний форум «DOBRE DIY»; 
- Молодіжний працівник в ОТГ; 
- Тренінг по гендерному орієнтуванню: 
- Перший обласний молодіжний форум у м.Дніпро; 
- Гра- симуляція «Фінансова грамотність та соціальне підприємництво»; 
- Гра –симуляція «Модерування роботи місцевої влади»; 
- Тренінг « Я молодь». 

 
 

II. Стан розвитку культурних послуг на території Миколаївської сільської 
ради Петропавлівського району Дніпропетровської області за 2019 рік. 



 

Усвідомлення необхідності створення єдиного культурного простору та       
формування унікальної культурної атмосфери у Миколаївській сільській раді        
позначається на діяльності закладів культури, визначає рівень і якість         
культурно-освітніх послуг, що надаються ними. Так, протягом 2019 року в          
громаді було здійснено ряд планових, системних заходів, що кардинально         
змінили політику розвитку галузі та позитивно позначились на її діяльності.  

Зусиллями сільської ради та завдяки програмі «ДОБРЕ» в громаді вдалося           
не тільки зберегти, а значно покращити мережу закладів культури, яка налічує           
12 установ:  
- п’ять сільських бібліотеки (КЗ «Мар’їнорощівська СБ», КЗ «Русаківська СБ»,          
КЗ «Петрівська СБ», КЗ «Миколаївська СБ», КЗ «Васильківська СБ»); 
- три сільські клуби (КЗК «Мар’їнорощівський СК», КЗК «Маломиколаївський         
СК», КЗК «Русаківський СК»); 
- три сільські будинки культури (КЗК «Петрівський СБК», КЗК         
«Миколаївський СБК», КЗК «Васильківський СБК»); 
- одна  КЗ «Миколаївська мистецька школа» . 

Ця мережа відповідає нині діючим нормативам соціально-культурного        
забезпечення населення громади. Функціонування галузі культури      
забезпечують працівників, з них: працівники позашкільних мистецьких       
навчальних закладів – 8 чол., − клубні працівники – 13 чол., − бібліотечні             
працівники - 5 чол., − інші працівники – 8 чол., − апарат – 1 чол. 

Аналіз діяльності закладів культури показав, що культура у громаді активно           
розвивається, шляхом створення нових робочих місць, проведено поточні        
ремонти та поповнено матеріально технічну базу. Випадків об'єднання чи         
перепрофілювання закладів культури не було. Заборгованості по заробітній        
платі не має. 

ФІНАНСУВАННЯ КЛУБНИХ ЗАКЛАДІВ 
1. На утримання сільських клубних закладів у 2019 році використано коштів            

на суму 3 053 600 грн. З них на заробітну плату 1 658 800 тис.грн., за                
комунальні послуги та енергоносії 416500 тис. грн., капітальні витрати 85 900           
тис.грн. на інші поточні витрати 89 2400 тис.грн.  

2. На утримання сільських бібліотек - 633834,2 грн. з них на заробітну плату              
та нарахування – 346994,34 грн., на комплектування фондів – 26038,3 грн., на            
поточний капітальний ремонт - 51021,37 грн., на придбання основних         
засобів-34312,03 грн., благодійні спонсорські внески на оновлення КЗ        
«Миколаївська СБ» 198355,88 грн. 

У звітному році закладах культури було проведено поточні ремонти та           
оновленно матеріально технічну базу, а саме: 

● КЗК Мар`їнорощівський СК: 
- ноутбук; 
- МФУ принтер; 
- проведено водопостачання; 
- зробленно опалення  у гуртковій кімнаті та бібліотеці; 



- проведено ремонт файє; 
- проведено інтернет. 

● КЗК Миколаївський СБК: 
- ноутбук; 
- радіо-мікрофони- 1 ком; 
-  театральні мікрофони – 6 ком. 

● КЗК Васильківський СБК: 
- придбанно комплект музичного обладнання; 
- удосконалено систему опалення; 
- співфінансовано з місцевого бюджету проект «Кіно для всіх». 

● КЗК Маломиколаївський СК: 
- проведено опалення; 
- придбано ноутбук та принтер; 
- проведено інтернет. 

● КЗК Петрівський СБК: 
- замінено 16 вікон на енергозберігаючі; 
- придбано принтер; 
- проведено ремонт звукової системи; 
-придбано радіо мікрофони 1 компл.; 
- проведено косметичні ремонтні роботи у танцювальній залі, більярдній         

кімнаті, малій глядацькій залі; 
- встановлено дзеркала у хореографічній залі . 

● КЗК Русаківський СК: 
- проведено ремонт підлоги у бібліотеці та двох кімнат; 
- реконструйовано систему електрозабезпечення; 
- придбанно ноутбук та МФУ принтер. 

● КЗ Миколаївська СБ: 
- проведено поточний ремонт; 
- оновленно матеріольно –технічну базу (проектор, екран, підсилювачі,        
мікрофони, стіл для конференцій, сжурнальні, стільці чорні, кресла,        
кондиціонер , фліпчарт, ноутбук, прінтер, акустична система ). 

● КЗ Василівська СБ: 
- принтер. 

 
АМАТОРСЬКІ ФОРМУВАННЯТА ЇХ УЧАСНИКИ 

У клубних закладах культури функціонують 51, з них 26 дитячих. Загальна            
кількість учасників складає 591 чоловік,  в тому числі: 

- 17 вокально-хорових(144 чол), з них 6 дитячих; 
- 9 театральних (111 чол), з них 6 дитячих;  
- 7 хореографічних (139 чол), з них 6 дитячих;  
- 6 декоративно-ужиткових  мистецтва (61 чол),  з них 6 дитячих; 
- 12 любительських об’єднань, клубів за інтересами, гуртків (118 чол), з          

них 3 дитячі. 
У Миколаївській громаді 17 художників та майстрів, з яких 16 жінок та             

1 чоловік. 



Протягом 12 місяців було проведено 358 заходів, які відвідало близько           
53077 чоловік, з яких 21640 дітей, 113 осіб з інвалідністю, 15969           
пенсіонерів, 17113 жінок, в тому числі: 

- 35 виставок творів мистецтва, які відвідало 4719 чоловік, з яких 2220           
дітей, 18 осіб з інвалідністю, 894 пенсіонери, 925 жінок; 

- 91 вистави та концерти аматорських колективів, які відвідало 14679         
чоловік, з яких 6058 дітей, 37 осіб з інвалідністю, 3511 пенсіонери, 4954            
жінок; 

- 4 вистави та концерти професійних колективів, які відвідало 1004         
чоловік, з яких 238 дітей, 3 осіб з інвалідністю, 348 пенсіонери, 327            
жінок; 

- 166 інших культурно-освітніх та розважальних заходи, які відвідало        
25545 чоловік, з яких 11860 дітей, 44 осіб з інвалідністю, 8594           
пенсіонери, 7367 жінок; 

- 62 суспільно-політичні та інші заходи, які відвідало 7130 чоловік, з яких           
1264 дітей, 11 осіб з інвалідністю, 2622 пенсіонери, 3540 жінок. 

 
Завдяки спонсорській допомозі меценатів, при підтримці виконкому        

Миколаївської сільської ради маємо змогу організовувати та проводити масові         
заходи, заходи до календарних свят, вітання до професійних свят, концерти,          
конкурси, розважальні програми, виставки  майстрів народної творчості.  
 

 
Колективи-лауреати обласних, всеукраїнських, міжнародних фестивалів, 

конкурсів 2019 року 
ТРАДИЦІЙНЕ НАРОДНЕ ДЕКОРАТИВНО - УЖИТКОВЕ  МИСТЕЦТВО  

№ 
з/п 

Повна назва 
колективу 

Повна адреса 
закладу, 

 де функціонує 
колектив 

Прізвище, 
ім`я та по 
батькові, 

звання 
керівника 
колективу 

Назва 
фестивалю, 

конкурсу, повна 
адреса, де 

проводився захід 

Нагорода яку 
отримав 
колектив 

1. Гурток 
декоративно-прикла
дного мистецтва 
«Умілі ручки» 

с.Миколаївка, 
вул.Першотравнева
, 174 

Колеснікова 
Олена 
Валентинівна 

Міжрегіональни
й фестиваль в 
смт.Межова  участь 

2. Гурток 
декоративно-прикла
дного мистецтва 
«Оберіг» 

с.Миколаївка, 
вул.Першотравнева
, 174 

Колеснікова 
Олена 
Валентинівна 

обласний 
фестиваль в 
смт.Ілларіоново  участь 

3. Гурток 
декоративно-прикла
дного мистецтва 
«Майстрині» 

с. Мар’їна Роща, 
вул.Лісова 35,А 

Юрченко 
Людмила 
Борисівна 

обласний 
фестиваль в 
смт.Ілларіоново  участь 

ВОКАЛЬНО – ХОРОВЕ  МИСТЕЦТВО   



№ 
з/п 

Повна назва 
колективу 

Повна адреса 
закладу, 

 де функціонує 
колектив 

Прізвище, 
ул`я та по 
батькові, 

звання 
керівника 
колективу 

Назва 
фестивалю, 

конкурсу, повна 
адреса, де 

проводився 
захід 

Нагорода яку 
отримав 
колектив 

1. жіночий вокальний 
ансамбль народної 
пісні «Горлиця» 

с.Миколаївка, 
вул..Першотравнев
а, 174 

Конюшенко 
Оксана 
Юріївна 

ІІ 
децентрелізацій
ному 
Різдвяному 
фестивалі-конку
рсі вертепів 
«Різдвяна зірка» 
смт.Софіївка 

ІІІ місце 

2. жіночий вокальний 
ансамбль народної 
пісні «Горлиця» 

с.Миколаївка, 
вул..Першотравнев
а, 174 

Конюшенко 
Оксана 
Юріївна 

всеукраїнський 
фестиваль-конку
рс мистецтв і   
талантів «Мій  
зірковий час» в   
м.Бердянськ  

І місце 
 

3. жіночий вокальний 
ансамбль народної 
пісні «Горлиця» 

с.Миколаївка, 
вул..Першотравнев
а, 174 

Конюшенко 
Оксана 
Юріївна 

Децентрелізацій
ний фестиваль  
«Fest party – у    
селянській хаті»  
в 
смт.Покровське  

ІІІ місце 

4. жіночий вокальний 
ансамбль «Веселі 
дівчата» 

с.Миколаївка, 
вул..Першотравнев
а, 174 

Конюшенко 
О.Ю. 
Слива Т.І. 

всеукраїнський 
фестиваль-конку
рс мистецтв і   
талантів «Мій  
зірковий час» в   
м.Бердянськ  

І місце 
 

5. жіночий вокальний 
ансамбль «Веселі 
дівчата» 

с.Миколаївка, 
вул..Першотравнев
а, 174 

Конюшенко 
О.Ю. 
Слива Т.І. 

Децентрелізацій
ний фестиваль  
«Fest party – у    
селянській хаті»  
в 
смт.Покровське 

«Гран-прі» 

6. жіночий вокальний 
дует «Доміно». 

С.Миколаївка, 
вул..Першотравнев
а, 174 

Конюшенко 
О.Ю. 
Слива Т.І. 

всеукраїнський 
фестиваль-конку
рс мистецтв і   
талантів «Мій  
зірковий час» в   
м.Бердянськ  

«Гран-прі» та 
І місце 

7. Колектив солістів 
«Вокаліз» 

с.Миколаївка, 
вул..Першотравнев
а, 174 

Слива Т.І. 
Конюшенко 
О.Ю. 

обласний 
дитячо-юнацьки
й фестиваль  
«Zефір» в  
м.Першотравенс
ьк  

Аксьонова 
Ганна- ІІ 

місце 
 



8. Колектив солістів 
«Вокаліз» 

с.Миколаївка, 
вул.Першотравнева
, 174 

Слива Т.І. 
Конюшенко 
О.Ю. 

міжрайонний 
фестиваль-конку
рс «Ранкова  
зірка 2019» 

Бабкіна 
Поліна-І 

місце 
Аксьонова 
Ганна- ІІ 

місце 
 

9. Колектив солістів 
«Вокаліз» 

с.Миколаївка, 
вул..Першотравнев
а, 174 

Слива Т.І. 
Конюшенко 
О.Ю. 

Децентрелізацій
ний фестиваль  
«Fest party – у    
селянській хаті»  
в 
смт.Покровське 

Бабкіна 
Поліна-ІІ 

місце 
Аксьонова 
Ганна- ІІІ 

місце 
 

10. Молодший дитячий 
вокальний колектив 
«Смайлики» 

с.Миколаївка, 
вул..Першотравнев
а, 174 

Слива Т.І. 
Конюшенко 
О.Ю. 

міжрайонний 
фестиваль-конку
рс «Ранкова  
зірка 2019» 

І місце 

11. Чубченко Данило с.Петрівка,вул.. 
Лісова,35, А 

Сімшаг 
Денис 
Олександров
ич 

обласний 
дитячо-юнацьки
й фестиваль  
«Zефір», 
м.Синельнікове 

III місце 

12. Колектив солістів « 
Нота» 

с. Мар’їна Роща, 
вул.. Лісова,35,А 

Юрченко 
Альона 
Василівна 

обласний 
дитячо-юнацьки
й фестиваль  
«Zефір» в  
м.Першотравенс
ьк 

Василенко 
Сніжана 
–участь, 

Циганок Ігор 
- участь 

13. Вокальний колектив 
« Червоні вітрила» 

с-ще. 
Васильківське, 
вул..Центральна 
1,А 

Іваніна 
Любов 
Олександрівн
а 

обласний 
дитячо-юнацьки
й фестиваль  
«Zефір» в  
м.Першотравенс
ьк 

участь 

14 Вокальний колектив 
« Гармонія» 

с-ще. 
Васильківське, 
вул..Центральна 
1,А 

Григоренко 
Наталя 
Григоровна 

Фестиваль-конк
урс «Живоносне 
джерело» с. 
Володимирівка 
 
Фестиваль 
–конкурс 
«Золота рибка» 
с-ще Веселе 
 
Фестиваль – 
конкурс «Рогач» 
с. 
Преображенівка 

Участь 
 
 
 
 

Участь 
 
 
 

Участь 
 

ХОРЕОГРАФІЧНЕ МИСТЕЦТВО   



№ 
з/п 

Повна назва 
колективу 

Повна адреса 
закладу, 

 де функціонує 
колектив 

Прізвище, 
ім`я та по 
батькові, 

звання 
керівника 
колективу 

Назва 
фестивалю, 

конкурсу, повна 
адреса, де 

проводився 
захід 

Нагорода яку 
отримав 
колектив 

1. Хореографічний 
колектив 
«Джаст-Денс» 

с.Миколаївка, 
вул.Першотравнева
, 174 

Сімшаг 
Тетяна 
Володимирів
на 

Всеукраїнський 
фестиваль «В 
кругу друзів» 
пгт.Кирилівка 

Старша 
група-Імісце і 

ІІ місце, 
Середня 

група-ІІмісце, 
Солісти 
Бабкіна 
Поліна- 
ІІмісце, 

Лагода Діана- 
ІІмісце, 

Чернокнижна 
Софія- 
ІІІмісце 

 
2.  Хореографічний 

колектив «7 кроків» 
с. Петрівка, 
вул..Центральна 22 

Сімшаг 
Тетяна 
Володимирів
на 

Всеукраїнський 
фестиваль – 
конкурс  
«В кругу 
друзей» 
,Запорізька обл. 
,с. Кирилівка  
 
Всеукраїнський 
фестиваль 
«Зірки 
Львову»,м.Львів 

III місце 
 
 
 
 

II місце 

3. Хореографічний 
колектив « Та ти 
шо» 

с-ще. 
Васильківське, 
вул..Центральна 
1,А 

Григоренко 
Наталя 
Григоровна 

Фестиваль 
–конкурс 
«Золота рибка» 
с-ще Веселе 
 
Міжрегіональни
й фестиваль 
«Стопова 
Перлина» в 
смт.Межова  
 
 

 
Участь 

 
 

II місце 
 
 

 
 

4. Хореографічний 
колектив «Штучки» 

с-ще. 
Васильківське, 
вул..Центральна 
1,А 

Григоренко 
Наталя 
Григоровна 

обласний 
дитячо-юнацьки
й фестиваль 
«Zефір» в 
м.Першотравенс
ьк 

участь 

 



 
 
ТЕАТРАЛЬНЕ  МИСТЕЦТВО   

№ 
з/п 

Повна назва 
колективу 

Повна адреса 
закладу, 

 де функціонує 
колектив 

Прізвище, 
ім`я та по 
батькові, 

звання 
керівника 
колективу 

Назва фестивалю, 
конкурсу, повна 

адреса, де 
проводився захід 

Нагорода 
яку 

отримав 
 колектив 

1. Дитячий гурток 
літературного 
читання «Ліра» 

с.Миколаївка, 
вул.Першотравнева
, 174 

Слива Т.І. міжрайонний 
фестиваль-конкурс 
«Ранкова зірка 
2019» 

Одоєвець 
Аліна-ІІ 

місце 
Лиман 
Віка-І 
місце 

Кочетов 
Ростислав-

І місце 
 

2. Дитячий гурток 
літературного 
читання «Ліра» 

с.Миколаївка, 
вул.Першотравнева
, 174 

Слива Т.І. Децентрелізаційни
й фестиваль «Fest   
party – у селянській    
хаті» в  
смт.Покровське 

Одоєвець 
Аліна-ІІІ 

місце 
Лиман 
Віка-ІІІ 
місце 

Кочетов 
Ростислав-

ІІ місце 
 

3. Театральний 
колектив « Живе 
слово» 

с-ще. 
Васильківське, 
вул..Центральна 
1,А 

Іваніна 
Любов 
Олександрівн
а 

Фестиваль 
–конкурс «Золота 
рибка» с-ще Веселе 
 
Фестиваль – 
конкурс «Рогач» с. 
Преображенівка 
 

Участь 
 
 

участь 
 

 
  
  Були проведені культурно – масові заходи:  

Січень: 
1.«Новорічні пригоди» -  святкові західи в новорічну ніч. 
2. «Добрий вечір тобі, пане господарю» різдвяний вертеп громадою. 
3. «Миколаївська коляда до віконця загляда» щедрування та        
меланкування учасниками художньої самодіяльності БК.  
4.«Водохреща»  святковий захід, присвячений водохрещу. 
5. «Єдина країна - моя Україна» заходи  до Дня соборності України. 
 
Лютий: 



6.«Ціна чужої війни Афганістан – рана, що не перестає боліти» концерт           
до дня пам’яті виведення військ з Афганістану. 
7. «Кохання – чотири стихії» святковий захід до Дня закоханих. 
8.  «Пам’ятаємо завжди» година мужності пам’яті героїв Небесної сотні, 

  
Березень: 
9. «Зі святом вас, кохані жінки» - святковий концерт, присвячений          
Міжнародному жіночому дню. 
10. «Колодія величаємо. Весну-красну зустрічаємо» - театралізоване       
свято. 
11.Дитяче свято  «Весно, весно, що ти нам принесла».  

 
Квітень: 
12.«Дзвенять дзвони великодні» - святковий захід для дітей, присвячений         
Великодню сумісно з сільською бібліотекою. 
13. Година спілкування «Гірчить Чорнобиль крізь роки» 
 
Травень: 
14.«А пам’ять жива» - урочистий мітинг, 
15.  «Квітка Присамар’я» -  другий міжрегіональний фестиваль мистецтв. 
16.  Патріотична акція «Вишиванку одягай, Україну кохай» 
 
Червень: 
17. «Ура, у нас канікули» - святковий захід, присвячений Дню захисту           
дітей. 
18. Участь у проведенні випускного балу в Миколаївській музичній         
школі. 
19. Святковий концерт до «Дня Батька». 
20.«Вогонь скорботи в серці» - урочистий мітинг. 
21. Святковий концерт до Дня Конституції та Дня молоді «Живи та           
міцній наша молода держава». 
 
Липень:  
22. «Ой на Івана та й на Купала» - театралізоване дійство до свята Івана              
Купала. 
23. Проведення перехідного децентрелізаційного турніру з футболу       
«Кубок голів ОТГ». 
 
Серпень: 
24. Проведення дводенного велофоруму «Велорух єднає громаду»       
Миколаївка – Петрівка- Васильківське. 
25. Участь у заході по ОТГ «Велорух єднає громаду» Миколаївка -           
Васильківка.  
26. Тематична бесіда до Дня Прапора «Відроджена святиня – знамено          
України». 



27. «З Днем народження, моя Україно» - святковий концерт, присвячений          
Дню Незалежності України та Дню шахтаря. 

 
Вересень: 
28. Відкриття обласного чемпіонату з футболу в Миколаївській ОТГ. 
29. «Жива бібліотека» в КЗ «Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів» 
30. «За чисте довкілля Миколаївської громади» еко акція. 
 
Жовтень: 
31.«Зігріймо серце добротою» - святковий захід, присвячений Дню людей         
похилого віку. 
32. «Ми роду козацького діти» - концертні заходи до дня захисника           
України та дня козацтва. 
33. Сільський фестивалі «Гарбуз - Fest» с.Маломиколаївка 
 
Листопад:  
34. Тематична бесіда до дня свободи та гідності. 
35. Тематична бесіда «Голодомор – чорна сповідь моєї вітчизни». 
36. Святковий концерт до дня працівників сільського господарства        
«Славимо ваш труд». 
37. «Хай працю вашу славлять щиро люди» - святковий концерт,          
присвячений Дню працівників сільського господарства. 
 
Грудень: 
38. «Миколаївська громада має талант» - перший відбірковий тур. 
39. Година мужності «Відчизни вірної сини до захисту готові» 
40. «Свято Миколая – душа весело співає» - новорічна казка для дітей та             
фінал конкурсу талантів «Миколаївська громада має талант». 
41. «Ялинка сільського голови Миколаїської ОТГ» - новорічна казка. 
42. Новорічний розважальний захід «З новим роком, Миколаївка» 
 

Проведено заходів виступів художньої самодіяльності: 
Проведено концертну програму – зустріч гостей з області, телебачення,         
звіт голови ОТГ. 
Проведено творчу зустріч з артисткою України Ірмою Вітовською. 
Проведено творчу зустріч з поетесою Лесею Степовичкою. 

          Проведено зустріч з керівником програми DOBRE Бері Рідом. 
          Проведено зустріч з Глібом Пригуновим. 
 
Проведено та відвідано зустрічей, тренінгів: 

Участь у семінарі. Презентація з Дніпропетровського центу розвитку        
місцевого самоврядування.  
Участь у семінарах з програмою DOBRE, зустріч гостей з Польщі          
проходили 7 раз за рік. 
Участь у тренінгу з програмою DOBRE. Було проведено 16 тренінгів. 



Засідання робочої групи з програмою DOBRE. За рік проходило 12          
зустрічей . 
Зустріч з радником голови Дніпропетровської ОДА Голиком Юрієм. 
Участь у семінарах з програмою DOBRE. Проектна студія. 
Участь у заході «Zero Waste School Миколаївка». 
Участь у заході «Жива бібліотека». 
Участь у плоггінгу «За чисте довкілля Миколаївської громади». 
Участь та привітання з Днем села Миколаївську ОТГ Васильківського         
району. 
Прес-тур телебачення в Миколаївській ОТГ. 

 
Були проведені заходи до професійних свят: 

Червень: «Низький уклін людям в білих халатах», святковий концерт до          
Дня медика. 
Вересень: «Храм науки і добра» - святкове привітання для бібліотекарів. 
Жовтень: «Віват освітяни!» - музичне привітання з Днем вчителя. 
Грудень: «Привітальна листівка» - святковий захід до Дня місцевого         
самоврядування. 
 

Відвідали та прийняли участь у районних та обласних заходах: 
1. Участь у ІІ децентрелізаційному Різдвяному фестивалі-конкурсі вертепів       

«Різдвяна зірка» зайняли ІІІ місце смт.Софіївка. 
2. Прийняли участь в обласному дитячо-юнацькому фестивалі «Zефір» в        

м.Першотравенськ зайняли два ІІ місця. 
3. Прийняли участь в обласному фестивалі в смт.Ілларіоново - «Від громади          

до громади – ми весну зустрінем радо» 
4. Прийняли участь у міжрайонному фестивалі-конкурсі «Ранкова зірка 2019» 
5. Прийняли участь у всеукраїнському фестивалі-конкурсі талантів «В колі        

друзів» в пгт.Кирлівка 1-Імісце, 4-ІІмісця, 1-ІІІ місце. 
6. Прийняли участь у всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв і талантів        

«Мій зірковий час» в м.Бердянськ «Гран-прі» та два І місця. 
7. Прийняли участь в децентрелізаційному фестивалі «Fest party – у         

селянській хаті» в смт.Покровське «Гран-прі», І, ІІ, ІІІ місця. 
8. Участь у обласному етно-фестивалі «Петриківський дивоцвіт» (смт.       

Петриківка). 
9. Участь у районному фестивалі «Гарбуз - Fest» c.Маломиколаївка. 

 
Виступи професійних колективів: 
1. Пісочний мюзикл «Машині казки» для дітей вистава. 
2. Перегляд фільму «Брама» з Ірмою Вітовською. 
3. Благодійний цирк «Галактика». 
4. Пересувний цирк «Шапіто». 
5. Цирк «Веселі маги». 

Протягом року проводили спільну роботу з громадськими організаціями         
«Не просто танцюй», «Молодіжна рада» та установами. Використовували в         



роботі методичну, художню, науково-популярну літературу, періодику, відео,       
аудіо та літературний матеріал з Інтернету. Висвітлювали хід роботи в районній           
газеті «Степова зоря», газеті «Лава», «Популярні відомості». 

В Миколаївській громаді вже другий рік проводиться фестиваль «Квітка          
Присамар’я», в цому році на фестивалі було до 1 тис. учасників. Також            
започатковано конкурс юних талантів Миколаївської ОТГ «Миколаївка громада        
- має талант». Вже другий рік проводимо вело-тур «Велорух єднає громаду».  

КЗ «МИКОЛАЇВСЬКА МИСТЕЦЬКА ШКОЛА» 

Миколаївська мистецька школа, як комунальний заклад, проводить        
навчально-виховну, методичну, культурно-просвітницьку роботу. Відповідно     
до ПОЛОЖЕННЯ про мистецьку школу затвердженого наказом Міністерства        
культури України від 09.08.2018 р. N 686 , КЗ Миколаївська музична школа            
рішенням Сесії від 20.09.2019 р. було перейменовано на КЗ « Миколаївська           
мистецька школа» та внесено в реєстр 28.10.2019 р. Згідно цього був           
розроблений новий Статут, який відповідає вимогам ПОЛОЖЕННЯ про        
мистецьку школу. 
На 1 січня 2020 року школа налічує 74 учня та 8 викладачів. Викладачі та учні                

школи підтримують творчий зв'язок з закладами культури Миколаївської        
ОТГ: Миколаївським СБК , Петрівським СБК, Васильківським СБК,        
Миколаївською бібліотекою, а також з загальноосвітніми школами, дитячими        
садочками. Приймали участь в заходах: «День села», «День людей похилого          
віку», «День вчителя», «День працівників сільського господарства», «День        
самоврядування», конкурс «Миколаївка має талант», «Миколай, Миколай, ти        
до нас завітай», «Зимові свята», «Міжнародний жіночий день», фестиваль         
«Квітка Присамар’я», «Міжнародний день матері», «День батька»,       
професійне свято «День медичної сестри».  
Згідно плану школи були проведені контрольні заходи: контрольні уроки,         
технічні заліки, академічні концерти,  прослуховування, випускні іспити. 
На протязі 2019 року були проведені  загальношкільні  заходи: 
- Посвята в першокласники «Перші кроки в музиці» 
- Концерт до Міжнародного Дня музики «Музико! Чарівне диво!» 
- Концерт  «Цікавий світ музики» 
- Новорічний концерт «Зимова феєрія» 
- Тиждень музики в школі «Музика рідного краю» 
- Концерт до  8 Березня « Жінки – найпрекрасніше творіння світу»  
- Звітний концерт школи «Дивосвіт дитячих талантів» 
- Випускний вечір «Музика об’єднує серця». 

 
Також  у  школі проводилися конкурси: 
-  «Така цікава музика»                                         для  3 -5 кл. ф -но 
- «Кращі твори  класичної музики»»                 для  6 -7 кл. ф -но 
-   « Музичний зорепад»                                           для  1 -3 кл. нар. 
-    «Краще виконання популярної  п'єси»           для  4,5 кл. нар. 
-   «Конкурс на краще виконання етюдів»           для всіх учнів 



-  «Намалюю музику»                                             для  1  кл.  
-  Створюємо музику «Веселі нотки»                  для  2 -4 кл.  
-  Створюємо музику «Музика душі»                  для  5-7 кл.  
Проводиться робота з виявлення та підтримки обдарованих дітей. Учні школи          
приймають активну участь у районних та обласних конкурсах та фестивалях:  
- Міжрайонний фестиваль – конкурс «Ранкова зірка -2019»  

с. Васильківка  20.05.19 р.  - Оркестр народних інструментів  
I –ступень; 

- Міжрайонний фестиваль – конкурс «Ранкова зірка -2019»  
с. Васильківка 20.05.19 р. - Чуприна Іван ( учень 1 кл. гітара) та Чуприна              
Станіслав (учень 5 кл. баян); 

- III Обласний фестиваль конкурс вокально – хорового мистецтва        
«Дніпровські візерунки» м. Дніпро 4.11.19 р. - Тур Зоряна лауреат II           
ступеня; 

- Всеукраїнський фестиваль – конкурс «В Кругу друзей» смт. Кирилловка         
19.06.19 р.  -  Сімшаг Марія – I місце; 

- Всеукраїнський фестиваль «Зірки Львову» м. Львів 17.11.19 р. - Сімшаг          
Марія – II місце. 
 

За рахунок коштів з місцевого бюджету у школі були створені комфортні            
умови для навчання дітей: 

- придбані музичні інструменти: баяни, акустичні гітари, електрогітари,       
електросинтезатор, скрипки, домри на загальну суму 177,7; 

- зроблені поточні ремонти у класах; 
- забезпечено технічним обладнанням: акустична система, активна акустика,       

мікшерний пульт, комп’ютор на загальну суму 33,489: 
- придбані меблі для оснащення музичних класів на загальну суму 17,920. 

Відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», Постанови         
Кабінету Мiнiстрiв України від 25.03.1997р. № 260 "Про встановлення розміру         
плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей", рішення          
органів місцевого самоврядування від 20.09.2019р. № 862 «Про встановлення         
розміру плати за навчання у Комунальному закладі Миколаївська музична         
школа Миколаївської сільської ради Петропавлівського району      
Дніпропетровської області на 2019/20 н.р.» та Статуту МШ були встановлені          
пільги для учнів, а саме: 19 учнів звільнено від оплати за навчання з             
багатодітних сімей і 1 учень з дітей учасників бойових дій. 
У червні  2019 року школа випустила перших випускників: 
- Моїсеєнко Анастасія     – 6 кл. гітара; 
- Алексєєва Любов           – 6 кл. гітара; 
- Чорний Олександр        – 6 кл. гітара; 
- Теліпко Марина             – 8 кл. ф –но.  

Мета нашої школи – дати такі знання та навички, щоб по закінченню             
навчання учень не залежав від педагога і був повноцінним музикантом –           



виконавцем, міг вільно демонструвати свої уміння друзям, родичам, знайомим         
та на « великій сцені». 
 
 

 III. Cтан розвитку фізичної культури та спорту на території 
Миколаївської сільської ради Петропавлівського району 

Дніпропетровської області за 2019 рік 
 

1.Організаційно-практичні заходи щодо розвитку фізичної культури і 
спорту  

Пріоритетними напрямками розвитку фізичної культури і спорту в        
Миколаївській громаді у 2019 році визначено: 

- проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в       
усіх навчальних закладах, за місцем проживання, впровадження ефективних        
форм і методів фізкультурно-спортивної діяльності, підвищення кваліфікації       
кадрів, збереження наявної, з подальшим удосконаленням,      
матеріально-технічної бази, поліпшення умов її функціонування, участі збірних        
команд у районних та обласних заходах, удосконалення системи підготовки         
збірних команд громади, підвищення якості функціонування КЗ       
«Миколаївський ЦФЗН «Спорт для всіх»», підтримки спорту, підвищення рівня         
нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового та     
організаційного забезпечення, виконання розпоряджень голови Миколаївської      
сільської ради. 

Відповідно до визначених пріоритетів діяльності у 2018 році розроблена         
та затвердження рішенням сесії від 22 грудня 2018 року цільова «Програма           
розвитку фізичної культури та спорту на території Миколаївської громади на          
2019-2021 роки» 

Розглядалися у 2019 році питання розвитку фізичної культури і спорту на           
засіданнях колегій виконкому Миколаївської сільської ради: 

- «Про розвиток фізичної культури і спорту в Миколаївській громаді»; 
- «Про стан спортивних споруд в Миколаївській громаді»; 
- «Про створення КЗ « Миколаївський ЦФЗН «Спорт для всіх»»; 
- Про підготовку спортсменів КЗ « Миколаївський ЦФЗН «Спорт для          

всіх»» у районних та обласних змаганнях. 
Відділом культури, туризму, молоді та спорту протягом року проведено 7          

засідань на яких розглянуто основні питання розвитку фізичної культури і          
спорту, планування роботи та їх виконання (Про затвердження Планів роботи          
відділу на 2019 рік; про затвердження календарного плану спортивно-масових         
заходів, районних та обласних змагань на 2020 рік; про підсумки роботи КЗ «             
Миколаївський ЦФЗН «Спорт для всіх»» за 2019 рік; про хід виконання           
Програми розвитку фізичної культури і спорту 2019-2021 роки. Щорічно на          
засіданні колегії виконкому Миколаївської сільської ради слухається питання з         
підведення підсумків роботи за минулий рік, приймаються рішення щодо         



подальшого розвитку фізичної культури і спорту на території Миколаївської         
сільської ради. 

 
Стан та практичні заходи щодо покращення фізичного виховання та         
фізкультурно-оздоровчої роботи. 
 

У 2019 році функціонувало 5 ДНЗ, 3 загальноосвітніх навчальних закладів,          
1 КЗ Миколаївський ЦФЗН «Спорт для всіх» та  6 організацій. 

Навчальну та фізкультурно-оздоровчу роботу в навчальних закладах       
здійснювали 5 вчителів, 4 тренерів- викладачів КЗ Миколаївський ЦФЗН         
«Спорт для всіх», 9 аматорів  за місцем проживання жителів громади. 

До фізкультурно-оздоровчої діяльності залучено 164 особи з ДНЗ, 161 в          
ЗОШ, 165 в КЗ Миколаївський ЦФЗН «Спорт для всіх», 360 осіб за місцем             
проживання. 

До фізкультурно-оздоровчої роботи залучено 686 осіб, що на 220 чоловік           
більше минулорічного показника. На підприємствах і установах діють 1         
спортивний майданчик з тренажерним обладнанням, 7 вуличних футбольних        
полів, 17 спортивно- ігрових майданчиків з яких 3 з синтетичним покриттям, 3            
спортивні зали та 1 тренажерний зал з площею понад 162 м2, та тренажерний             
зал КЗ Миколаївський ЦФЗН «Спорт для всіх». З них у 2019 році було             
побудовано 4 спортивних об’єкти (1 спортивно ігровий майданчик з         
синтетичним покриттям, 2 спортивно-ігрові майданчики та 1 тренажерний зал         
КЗ Миколаївський ЦФЗН «Спорт для всіх»). Для популяризації здорового         
способу життя, розвитку фізичної культури і спорту КЗ Миколаївський ЦФЗН          
«Спорт для всіх» було проведено понад 17 спортивно-масових заходів в яких           
прийняло участь понад 2356 учасників, зокрема проведено:  

- фізкультурно-оздоровчі заходи "Спортивна зима"( змагання по міні       
футболу 2003-2006 р.н. ); 

- фізкультурно-оздоровчі заходи з нагоди державних, місцевих та       
релігійних свят (Масляна) ; 

- турнір «Шахи та шашки»;  
- змагання по міні футболу серед ветеранів району; 
- турнір " Кубок голови Миколаївської ОТГ " по футболу;  
- турнір " Кубок голови Миколаївської ОТГ " по волейболу;  
- турнір  по волейболу (молодь); 
- турнір  по міні-футболу (молодь); 
- велотур «Велорух єднає громаду»;  
- обласний турнір по футболу «Кубок голів голів ОТГ» 
- турнір по волейболу (ветерани);  
- змагання по міні футболу серед ветеранів району»  
- пляжний волейбол;  
- фізкультурно-оздоровчі заходи з нагоди Дня фізичної культури та        

спорту України;  
- турнір « Кубок голови Миколаївської ОТГ» міні футболу (молодь); 
-  «Козацькі розваги»; 



- турнір « Кубок голови Миколаївської ОТГ» по волейболу (молодь та          
діти) 

Для популяризації здорового способу життя, розвитку фізичної культури і          
спорту за місцем проживання було проведено 20 заходів в яких прийняло           
участь 1358 учасника. 

 
Розвиток спорту ветеранів. 

У 2019 році діяльність відділу з питань фізичної культури і спорту щодо            
розвитку спорту ветеранів було передбачено заходи щодо розвитку        
ветеранського руху і спорту ветеранів  . 

На засіданнях колегії відділу розглянуто питання про участь ветеранів         
спорту в громадський та районних змаганнях. 

У 2019 році згідно календарного плану фізкультурно-оздоровчих та        
спортивних заходів проведено 5 змаганнь серед ветеранів спорту з: футболу,          
волейболу, шахів та шах. В яких прийняло участь 31 ветеранів спорту,           
проведено 5 змагань на які було виділено з місцевого бюджету 3350 грн. .  

Відділами з питань фізичної культури і спорту щорічно до Дня          
фізкультурника проводяться зустрічі ветеранів фізичної культури з молоддю. В         
навчальних закладах проводиться зустрічі з ветеранами спорту, Олімпійськими        
чемпіонами, чемпіонами Європи, України, що є великим стимулом у вихованні          
молоді. 

 
Діяльність КЗ «Миколаївський центр фізичного здоров'я населення       
«Спорт для всіх»» 

У 2019 році розпочав свою діяльність комунальний заклад «Спорт для всіх».            
Працює 4 тренери – викладачи та 1 техпрацівниця.  

З метою залучення жителів до систематичних занять фізичною культурою         
і спортом та покращення показників рівня фізичного розвитку в громаді          
проведено понад 17 спортивно-масових заходів в яких прийняло участь понад          
2356 учасників, зокрема проведено:  

- фізкультурно-оздоровчі заходи "Спортивна зима"( змагання по міні       
футболу 2003-2006 р.н. ); 

- фізкультурно-оздоровчі заходи з нагоди державних, місцевих та       
релігійних свят (Масляна) ; 

- турнір «Шахи та шашки»;  
- змагання по міні футболу серед ветеранів району; 
- турнір " Кубок голови Миколаївської ОТГ " по футболу;  
- турнір " Кубок голови Миколаївської ОТГ " по волейболу;  
- турнір  по волейболу (молодь); 
- турнір  по міні-футболу (молодь); 
- велотур «Велорух єднає громаду»;  
- обласний турнір по футболу «Кубок голів голів ОТГ» 
- турнір по волейболу (ветерани);  



- змагання по міні футболу серед ветеранів району»  
- пляжний волейбол;  
- фізкультурно-оздоровчі заходи з нагоди Дня фізичної культури та        

спорту України;  
- турнір « Кубок голови Миколаївської ОТГ» міні футболу (молодь); 
-  «Козацькі розваги»; 
- турнір « Кубок голови Миколаївської ОТГ» по волейболу (молодь та          

діти). 
Збірні команди 2005 та 2006 року народження прийняли участь у          
обласному турнірі по футболу Дніпропетровської області. 

 
Протягом звітного періоду центрами проведено фізкультурно-оздоровчу      

роботу серед усіх вікових груп населення.  
Працюють безкоштовні спортивні секції (волейбол, пауерліфтинг, футбол,       

спортивний туризм, гирьовий спорт, теніс настільний). 
Загальна кількість осіб, що систематично займається      

фізкультурно-оздоровчою роботою при Центрі складає 165 осіб, з них 5 дітей           
до 6 років, 60 чоловік з 6 до 18 років, 58 чоловік з 19 до 35 років, 42 чоловіка                   
старше 36 років. 

 
 

Прийняття рішень щодо подальшого розвитку спорту 

З метою сталого розвитку олімпійського та неолімпійського спорту в         
Миколаївській громаді  у 2019 році діяла: 

« Програма розвитку фізичної культури та спорту на території         
Миколаївської сільської ради на 2019 – 2021 роки», яка затверджена рішенням           
VІІ скликання 21 сесії від 21 грудня 2018 № 460. 

Розглядалися у 2019 році питання розвитку олімпійського спорту на         
засіданнях колегій виконкому Миколаївської сільської ради: 

-  «Про розвиток фізичної культури і спорту в Миколаївській ОТГ»; 
- «Про підготовку спортсменів до участі у районних, обласних та          

Всеукраїнських змаганнях». 
Розглянуто питання розвитку спорту на колегіях управління з питань         

фізичної культури і спорту: 
- про хід виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту          

2019-2021 роки;  
- про роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спеціалізованих        

дитячо-юнацьких спортивних шкіл.  
Керівництво відділу постійно бере участь у роботі постійних комісій         

ради. Щорічно на засіданні колегії слухається питання з підведення підсумків          
роботи за минулий рік, приймаються рішення щодо подальшого розвитку         
фізичної культури і спорту громаді. 

Проведено 2 обласних штаба з підготовки спортсменів Київської області         
до Всеукраїнських та міжнародних змагань 



 
Про стан розвитку видів спорту. 

На території області кількість осіб, що займаються всіма видами спорту          
становить 686 осіб. 

Розвиваються: 
- 5 олімпійських видів спорту якими займаються 405 особи;  
- 10 неолімпійських видів спорту якими займаються 281  спортсменів; 
У 2019 році з місцевого бюджету всього використано 297 960 грн, з них            

на оплату праці (за винятком навчальних закладів ) 153 390 грн, нарахування на            
заробітну плату 37110 грн, на спортивні заходи 16960 грн, на придбання           
спортивного обладнання та інвентарю 75000 грн, видатки на інші заходи та           
послуги 15500 грн. 

 
 

Інформація щодо спортивних споруд в межах Миколаївської ОТГ станом         
на 1 січня 2020 року 

  
 Інформація щодо спортивних споруд в межах ОТГ 
 
 

Перелік спортивних 
споруд 
(всіх) 

Форма 
влас-нос

ті 
(державн

а, 
приват-н

а, 
кому-нал

ьна) 

Використання 
спортивної споруди 
(фізкультурно-оздо
ровча, спортивна 

робота-види 
спорту, змагання, 

НТЗ, масові заходи) 

Адреса 

1 Спортивний майданчик з 
синтетичним покриттям 

Комуналь
на  

фізкультурно-оздоро
вча 

ДНЗ «Казка», вул.Центральна, 
16, с-ще Васильківське. 
 

2 Спортивний майданчик з 
синтетичним покриттям 

Комуналь
на 

фізкультурно-оздоро
вча 

ДНЗ «Сонечко», 
вул.Першотравнева, 161, 
с.Миколаївка 

3 Спортивний майданчик з 
синтетичним покриттям 

Комуналь
на 

фізкультурно-оздоро
вча 

ДНЗ «Малятко», 
вул.Першотравнева, 25, 
с.Миколаївка 

4 Спортивний майданчик  Комуналь
на  

фізкультурно-оздоро
вча 

с-ще Васильківське, 
вул.Молодіжна,13. 
 

5 Спортивний майданчик  Комуналь
на  

фізкультурно-оздоро
вча 

с-ще Васильківське, 
вул.Магістральна, 3. 
 

6 Спортивний майданчик  Комуналь
на  

фізкультурно-оздоро
вча 

с.Миколаївка, 
вул.Першотравнева. 

7 Спортивний майданчик  Комуналь
на  

фізкультурно-оздоро
вча, змагання 

с.Миколаївка, вул. Набережна. 

8 Спортивний майданчик  Комуналь
на  

фізкультурно-оздоро
вча, змагання 

с.Миколаївка, вул.Вокзальна. 



9 Спортивний майданчик  Комуналь
на  

фізкультурно-оздоро
вча, змагання 

с.Миколаївка, вул.Широка. 

10 Спортивний майданчик  Комуналь
на  

фізкультурно-оздоро
вча 

с.Миколаївка, вул.Чаплинка. 

11 Спортивний майданчик  Комуналь
на  

фізкультурно-оздоро
вча, змагання. 

c.Мар`їна Роща, вул.Лісова. 

12 Спортивний майданчик  Комуналь
на  

фізкультурно-оздоро
вча 

c.Маломиколаївка, вул.Вишнева, 
23, а. 

13 Спортивний майданчик Комуналь
на  

фізкультурно-оздоро
вча 

с.Катеринівка, вул. Травнева, 26. 

14 Спортивний майданчик Комуналь
на  

фізкультурно-оздоро
вча, змагання. 

с. Миколаївка, вул. Самарна  

 
15 

Спортивний майданчик 
(волейбольне  
поле) 

Комуналь
на 

фізкультурно-оздоро
вча, змагання, масові 
заходи. 

КЗ «Миколаївської ЗОШ І-ІІІ 
ст», с. Миколаївка, вул. 
Свободна, 1, а. 

 
16 

Спортивний майданчик  
(баскетбольне поле) 

Комуналь
на 

фізкультурно-оздоро
вча, змагання, масові 
заходи. 

КЗ «Миколаївської ЗОШ І-ІІІ 
ст», вул. Свободна, 1, а, с. 
Миколаївка.  

17 Спотрисно-ігровий 
майданчик 

Комуналь
на 

фізкультурно-оздоро
вча, змагання, масові 
заходи. 

КЗ «Миколаївської ЗОШ І-ІІІ 
ст», вул. Свободна, 1, а, с. 
Миколаївка. 

 
18 

Спортивний майданчики з  
тренажерним обладнанням 

Комуналь
на 

фізкультурно-оздоро
вча. 

Філії Петрівська ЗОШ І-ІІ ст КЗ 
«Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст», 
вул.Центральна, 24, с. Петрівка. 

19 Тренажерний зал  30м2 Комуналь
на 

фізкультурно-оздоро
вча, змагання. 

КЗ МЦФЗН «Спорт для всіх», 
вул.Центральна, 16, с-ще 
Васильківське.  

20 Спортивний зал  162 м2 Комуналь
на  

фізкультурно-оздоровча, 
змагання. 

Філії Васильківська ЗОШ І-ІІ 
ст. КЗ «Миколаївської ЗОШ 
І-ІІІ ст», вул. Молдодіжна, 2, 
с-ще Васильківське. 

21 Спортивний зал  162 м2 Комуналь
на 

фізкультурно-оздоровча, 
змагання, масові заходи. 

КЗ «Миколаївської ЗОШ 
І-ІІІ ст», вул.Свободна, 1,а, с. 
Миколаївка. 

22  Гімнастичний зал з 
тренажерним обладнанням 
162 м2 

Комуналь
на 

фізкультурно-оздоровча, 
змагання, масові заходи. 

КЗ «Миколаївської ЗОШ 
І-ІІІ ст», с. Миколаївка, вул. 
Свободна, 1, а. 

23 Спортивний зал  162 м2 Комуналь
на 

фізкультурно-оздоровча, 
змагання,  

Філії Петрівська ЗОШ І-ІІ ст. 
КЗ «Миколаївської ЗОШ 
І-ІІІ ст», вул. Центральна, 24, 
с. Петрівка. 

24 Футбольне поле  Комуналь
на 

фізкультурно-оздоровча, 
змагання, масові заходи. 

КЗ «Миколаївської ЗОШ 
І-ІІІ ст», вул. Свободна, 1, а, 
с. Миколаївка. 

25 Поле для міні футболу  Комуналь
на 

фізкультурно-оздоро
вча, змагання, масові 
заходи. 

КЗ «Миколаївської ЗОШ І-ІІІ 
ст», с. Миколаївка, вул. 
Свободна, 1, а. 

26 Футбольне поле  Комуналь
на 

фізкультурно-оздоро
вча, змагання, масові 
заходи. 

С.Миколаївка, вул.Свободна, 



27 Футбольне поле  Комуналь
на 

фізкультурно-оздоро
вча, змагання, масові 
заходи. 

С.Петрівка, вул.Центральна. 

28 Футбольне поле  Комуналь
на 

фізкультурно-оздоро
вча, змагання, масові 
заходи. 

С.Васильківське, вул. 

29 Футбольне  поле  Комуналь
на 

фізкультурно-оздоро
вча, змагання, масові 
заходи. 

Філії Васильківська ЗОШ І-ІІ ст 
КЗ «Миколаївської ЗОШ І-ІІІ 
ст.»  вул. Молодіжна, 2, с-ще 
Васильківське. 

30 Міні футбольне поле  Комуналь
на 

фізкультурно-оздоро
вча, змагання, масові 
заходи. 

Філії Васильківська ЗОШ І-ІІ ст 
КЗ «Миколаївської ЗОШ І-ІІІ 
ст.»  вул. Молодіжна, 2, с-ще 
Васильківське. 

 

IV.  Стан туристичної сфери на території Миколаївської сільської ради 
Петропавлівського району Дніпропетровської області за 2019 рік. 

Загальна характеристика 
Миколаївська сільська рада Петропавлівського району     

Дніпропетровської області створена 28 березня 2017 році шляхом об’єднання         
11 населених пунктів трьох сільських рад: Миколаївської, Васильківської,        
Петрівської Петропавлівського району Дніпропетровської області. 

Перші вибори голови та депутатів об’єднаної територіальної громади        
відбулися 29 жовтня 2017 року. 

Адміністративний склад Миколаївської сільської ради     
Петропавлівського району Дніпропетровської області: 

 
№ 
п/п 

Назва населеного 
пункту 

Площа, га Кількість 
населення, 

осіб 

Кількість 
домогоспод

арств, од. 

Розподіл 
населення 
по ОТГ, % 

1. с. Миколаївка  1312,5 4109 2032 60,8 
2. с-ще Васильківське 184,2 863 150 12,7 
3. с. Запоріжжя 50,5 87 100 1,3 
4. с. Кунінова 42,7 42 72 0,6 
5. с. Русакове 50,6 171 87 2,5 
6. с. Сидоренко 78,1 108 107 1,6 
7. с. Петрівка 92,56 382 166 5,6 
8. с. Катеринівка 74,99 278 124 4,1 
9. с. Мар’їна Роща 190,54 425 229 6,3 
10. с. Маломиколаївка 74,19 258 139 3,8 
11. с. Новопричепилівка 16,12 35 26 0,5 
 Всього  6766  100% 

 
Центральною садибою Миколаївської сільської ради Петропавлівського району       

Дніпропетровської області являється с. Миколаївка. 

Географічне розташування 



Територія Миколаївської ОТГ знаходиться у південно-східній частині       
Дніпропетровської області. 

Межує з Дмитрівською, Богинівською, Лозівською сільськими та       
Петропавлівською селищною радами Петропавлівського району, Межівською      
ОТГ Межівського району, Васильківською ОТГ Васильківського району. 

По території громади протікають річки Самара, Чаплинка, Лозова. 
На території громади розміщені частини заказників державного значення:        

Петропавлівські лимани і Мар’їн Гай. 
У зв’язку зі зміною кліматичних умов територія громади належить до зони           

ризикованого землеробства. 
 

 

с. Миколаївка 
Історичні та архітектурні пам'ятки села Миколаївка. 
1. Курган скіфських часів, який знаходиться біля будівлі нинішньої школи по           
вул. Свободна. 
2. Старовинні кам'яні хрести. Місця поховань жителів села 19-20 ст. 
3. Місця масових поховань жителів села під час голодомору 1932-1933 рр. 
4. Будинок, в якому проживав поет-гуморист Тараненко І.О. 
Історичні пам’ятки:  



1. Вулиця Остапенківська. Названа на честь Карпа Федоровича Остапенка,         
який брав участь у повстанні на броненосці «Потьомкін». 
2.Будівля старої Миколаївської середньої школи (вул. Шкільна).       
Приміщення збудовано на кошти земства в 1906 році. В роки Великої           
Вітчизняної війни в школі знаходився госпіталь. 
3.Будівля аптеки по вул. Шкільна. Збудована на кошти земства на початку           
ХХ століття. 
4. Меморіальний комплекс по вул. Першотравнева, збудований в 1975 році          
на честь 30-річчя Перемоги загиблим односельчанам. 
5. Братські могили по вул. Шкільна, поряд Церковне кладовище 18-19 ст..           
Місце поховання загиблих односельчан в роки громадянської війни,        
підпільників і солдат Радянської Армії в роки Великої Вітчизняної війни. 
6. Кіндратова криниця по вул. Набережна – перша криниця на селі, нині            
діюча, названа на честь будівничого. 
7. Місце біля Братських могил, де стояла перша церква села, привезена в 1780             
р. з м. Тор і освячена на день святого Миколая 25 травня 1781 р. 
Видатні люди:  
Ріпний Прокопій служив матросом на броненосці «Потьомкін». За участь у          
революційних подіях на кораблі був засланий у Вятську губернію. В пам’ять           
про іншого учасника повстання на броненосці, Остапенка Карпа Федоровича,         
односельці назвали вулицю – Остапенківська. 
Лисаченко Мойсей Іванович у 1910-1916 роках мав зв’язок з більшовицьким          
підпіллям, був висланий на каторжні роботи в Сибір.  
Хоруженко Н.Г. пройшов шлях від солдата до генерал – лейтенанта,          
командував стрілковою дивізією, корпусом.  
Хорошилов А.І. воював у партизанському загоні, у з’єднанні під         
командуванням С.А.Ковпака. Після війни працював референтом у Раді        
Міністрів УРСР. 
Журба Павло (Скрипник Пантелеймон Терентійович, 1895-1976 pp.), автор        
відомих широкому колу читачів повісті "Олександр Матросов" та роману         
"Внуки бандуристи". 
Заярний Лазар Олексійович займав високу посаду у Міністерстві сільського         
господарства в 50-х рр. 
Літвішко Володимир Кузьмич – видатний діяч в області хімічної         
промисловості, працював генеральним директором Верхньо-Дніпровського     
хімічного комбінату на Смоленщині. 
Білик Василь Васильович – підполковник, майже все життя займався         
підготовкою військових льотчиків, приймав участь в бойових діях в роки          
Великої Вітчизняної війни в Монголії, нагороджений бойовим орденом        
Червоного Прапора. В 50-і роки ХХ ст. був військовим аташе в Китаї. 
Запорожченко Лука Маркович – капітан І рангу Чорноморського флоту. 
Літвішко Василь Пилипович – пройшов громадянську та Велику Вітчизняну         
війни, партизан Червоної Армії. 
Бардаченко Петро Іванович – повний кавалер орденів «Слави». 



Тараненко Іван Омелянович - майстер гострого слова, гуморист, автор збірки          
"Присамарські усмішки" (1992 рік). 
У Миколаївці народилися відомі художники Пушкарьова В.А. і Мишуста М.І. 
Мишуста Микола Іванович - заслужений художник Російської федерації,        
графік, живописець.  
Комок Анатолий Семенович - лікар-хірург, завідувач віділу       
щелепно-лицьової хірургії Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені       
Мечнікова, кандидат медичних наук, заслужений лікар України.  
Дудін Володимир Юрійович – кандидат технічних наук, доцент, завідувач         
кафедрою. 
Шкваря Микола Миколайович – кандидат сільськогосподарських наук,       
доцент. 
Мараховська Валентина Гаврилівна – кандидат філологічних наук, доцент,        
декан факультету соціальної та мовної комунікації Горлівського інституту        
іноземних мов у складі Донбаського педагогічного університету. 
Оксенчук Алла Олександрівна – кандидат в майстри спорту. 
Богданович Лілія – кандидат музичних наук. 

Петрівський старостинський округ 
До складу Петрівського старостинського округу відносяться села Петрівка,        

Маломиколаївка, Новопричепилівка, Катеринівка, Мар’їна Роща. 
Села розташовані у зручному географічному положенні - вздовж берега         

річки Самара. Села мальовничі, перспективні. Засновані наприкінці 70 – х років           
ХVІІІ ст. Всі села – найдавніше запорізьке займище, старожитна козацька          
маєтність.  
Історичні пам’ятки: Будівля бувшої панської їдальні пана Герцевича у селі          
Петрівка по вул. Центральна ( збудована у кінці XVIII століття), Будівля           
початкової школи у с. Маломиколаївка по вулиці Сонячна (збудована на          
початку XX століття, будівля сільського клубу с. Маломиколаївка (вул.         
Вишнева, збудований на початку XX століття) 
Культурні пам’ятки – братські могили загиблих воїнів у Великій Вітчизняній          
війні в селах Катеринівка ( вул. Травнева), Маломиколаївка (вул. Вишнева),          
Меморіал Слави загиблим у ВВВ жителям сіл Петрівського старостинського         
округу в селі Петрівка (вул. Центральна), Пам’ятники жертвам Голодомору         
1932 -1933 років на кладовищах сіл Маломиколаївка та Петрівка. 
Археологічні пам’ятки : кургани – стародавні скіфські поховання, Смердючий         
майдан між селами Маломиколаївка та Петрівка. 
Видатні особистості --- командир партизанського загону у роки ВВВ Фомічов          
Д.М. (виходець с. Петрівка, похований на кладовищі у селі Петрівка), Тонкий           
В.О. – Заслужений працівник сільського господарства (виходець с.        
Катеринівка, похований на кладовищі у с. Мар’їна Роща), Писаренко Л.Г.          
(виходець з с. Петрівка) – місцевий поет) ,головний тренер Збірної України з            
плавання Сівак І.Г.(виходець с.Петрівка),конструктор в галузі космонавтики       



Яблонський С.М.(виходець з с.Петрівка),кандидат економічних наук І ступеня        
Скарбо Петро Миколайович(виходець с.Петрівка),генерал у відставці СБУ       
Заярний В.М.(уродженець с.Катеринівка), Лукашенко М.З.- передова      
свинарка,нагороджена Орденом Леніна та Трудового Червоного Прапора       
(уродженка с. Катеринівка),соліст воєнного ансамблю пісні і танцю імені         
Олександрова Гарнатко В.Л. (уродженець с. Мар’їна Роща). 

Васильківський старостинський округ 
На території округу розташовані наступні села: с-ще Васильківське, с.         

Запоріжжя, с. Сидоренко, с. Кунінова, с. Русакове. Васильківська сільська рада         
розташована на півдні Миколаївської громади, межує з Лозівською сільською         
радою та Петропавлівською селищною радою, Миколаївською сільською радою        
Васильківського району, Межівською ОТГ. 

Достовірних письмових свідчень щодо часу заснування сіл, зокрема,        
архівних, не існує. Зібрано тільки свідчення зі слів старожилів. Наприклад,          
старожили села Русакове називали дату утворення села - 1930 рік. Всі           
старожили стверджували, що заснування сіл відбувалося після Голодомору        
1932 – 1933 років. Раніше тут не було поселень людей через відсутність водних             
ресурсів – річки, озера тощо. Тому, відсутні давні історичні пам’ятки. 

Історичні пам’ятники: Братська могила загиблим у Великій Вітчизняній        
війні (сел. Васильківське, вул. Центральна) . 

Культурні пам’ятники: пам’ятник невідомому солдату, поховання      
скіфського періоду (кургани).  

Видатні люди:  
Васильченко Іван Іванович – директор птахофабрики, нагороджений орденом        
Трудового Червоного Прапора 
Ковальов Михайло Степанович – водій, нагороджений орденом Трудової        
слави ІІІ ступеня 
Путій Федір Васильович – парторг, нагороджений орденом «Знак Пошани» 
Мороз Олександр Іванович – тракторист, нагороджений орденом Трудового        
Червоного Прапора 
Павліщев Федір Ілліч – ветеран війни 1941-1945 років, нагороджений         
медаллю «За відвагу» 
Коваль Іван Гаврилович – керуючий відділком, нагороджений орденом        
Трудового Червоного Прапора 
Данилюк Марфа Сергіївна – доярка, нагороджена орденом Леніна 
Ріпний Григорій – тракторист, нагороджений орденом Трудового Червоного        
Прапора 
Мартинов Григорій Йосипович –тракторист, нагороджений орденом Леніна 
Островський Микола Мартинович – ветеран війни 1941- 1945 років,         
командир танку, нагороджений орденом Слави 
 

 
 

Транспортна інфраструктура 



Через територію громади проходять автомобільна дорога державного       
значення М04 (E50), Придніпровська залізниця, станції: Миколаївка-Донецька,      
платформа 73 км. 

По Васильківському старостинському округу транспортний зв’язок з       
райцентром здійснюється: 

- автомобільною дорогою Т-04-31 Першотравенськ - Васильківське      
(протяжність 13,3 км.); 

- автомобільною дорогою державного значення М-04 Знам’янка - Луганськ        
– Ізварине ( протяжність по Миколаївській ОТГ- в 12 км).  

- автомобільною дорогою обласного значення  
По Петрівському старостинському округу транспортний зв’язок з       

райцентром здійснюється: 
- автомобільною дорогою обласного значення О041308 Петропавлівка –       

Миколаївка (протяжність 2,9 км.); 
- автомобільною дорогою місцевого значення С041303 Мар’їна Роща –        

Петрівка до а/д Петропавлівка – Сонцеве – Богданівка (протяжність 16,6 км.); 
- автомобільною дорогою місцевого значення С041323 під’їзд до с.        

Новопричепилівка (протяжність 1,5 км.); 
Автодороги державного та територіального значення знаходяться на       

балансі Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області та        
обслуговуються філією «Петропавлівський райавтодор» 

Мережу доріг місцевого значення громади в основному було сформовано у          
70-80 роках минулого століття. На сьогодні біля 90% доріг за своїми           
експлуатаційними характеристиками не відповідають вимогам нормативних      
документів за показниками рівності, наявності ямковості та деформацій        
покриття проїзної частини. Понад 80% доріг експлуатуються 15-35 років без          
проведення капітального ремонту (упродовж 2-3 міжремонтних періодів). 

 
 

 
 

 

 
Секретар сільської ради                                                      Т.П. Лесюк 

 
 
 
 
 
 

 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%9C_04
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_E50
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/73_%D0%BA%D0%BC_(%D0%B7%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82,_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F)


 
 
 
 
 
 
 
 


