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ПАСПОРТ 
комплексної Програми розвитку системи освіти Гірської сільської ради 

 на 2021-2025 роки 
 

1. Повна назва програми 
 

Комплексна програма розвитку системи 
освіти Гірської сільської ради на 2021-2025 
роки 

2. Мета комплексної Програми 
 

Розвиток системи дошкільної, загальної 
середньої та позашкільної освіти Гірської 
сільської ради відповідно до потреб та 
запитів громади щодо доступної якісної 
освіти, яка забезпечує повноцінний 
розвиток кожної дитини і її успішну 
інтеграцію в українське суспільство та 

європейську спільноту 

3. Структура комплексної 
Програми розвитку 

1. Загальні положення 
2. Визначення проблем, на розв’язання 
яких спрямована комплексна Програма 
розвитку. 
3. Мета та завдання комплексної Програми 
розвитку. 
4. Обґрунтування шляхів і засобів 
вирішення проблем. 
5. Обсяги і джерела фінансування та 
терміни виконання комплексної Програми 
розвитку. 

6. Терміни виконання Програми. 
7. Напрями, заходи та очікуваний щодо 
реалізації Програми. 
8. Фінансове забезпечення Програми. 

4. Перелік напрямів, які буде 
реалізовано в межах цієї 
комплексної Програми 

розвитку 
 

1. Збереження та зміцнення здоров’я дітей. 
2. Харчування. 
3. Шкільний автобус. 
4. Розвиток матеріально-технічної бази 
закладів освіти. 
5. Підтримка роботи з обдарованими і 
талановитими дітьми та молоддю. 

5. Ініціатор розроблення 
комплексної Програми 

розвитку 

Управління гуманітарного розвитку та 
соціального захисту населення 
виконавчого комітету Гірської сільської 
ради  

6. Розробники комплексної 
Програми розвитку 

Управління гуманітарного розвитку та 
соціального захисту населення 
виконавчого комітету Гірської сільської 
ради 



7. Співрозробники комплексної 
Програми розвитку 

 

Керівники закладів освіти 

8. Відповідальний виконавець 
комплексної Програми 

розвитку 

Управління гуманітарного розвитку та 
соціального захисту населення 
виконавчого комітету Гірської сільської 
ради 

10. Учасники комплексної 
Програми розвитку 

Гірська сільська рада, її виконавчий 
комітет та виконавчі органи.  

11. Термін реалізації 
комплексної Програми 

розвитку 

2021-2025 роки 

12. Контроль за виконанням 
комплексної Програми 

розвитку 

Постійна комісія Гірської сільської ради  з 
питань освіти, охорони здоров’я, культури, 
молоді і спорту, соціального захисту 
населення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

І. Загальні положення 

 

Підготовка комплексної Програми розвитку системи освіти Гірської 
сільської ради на 2021-2025 роки (далі – комплексна Програма) зумовлена 
процесами реінтеграції, модернізації національної системи освіти в Україні. 
Комплексна Програма розроблена відповідно до Конституції України, законів 
України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню 
освіту»”, «Про охорону дитинства», Указів Президента України від 30 вересня 
2010 року № 927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та 
підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді».  

Комплексна Програма розвитку визначає концептуально головну мету і 
завдання розвитку освіти на період 2021-2025 років, конкретизує шляхи, 
механізми, терміни та перелік основних заходів з реалізації стратегічних 
завдань, їх виконавців, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення 
виконання. Комплексна Програма розвитку має відкритий характер і може 

доповнюватися (змінюватися) в установленому чинним законодавством 
порядку в разі, коли в період її виконання відбуватимуться суттєві зміни в 
законодавстві України про освіту, державній освітній політиці, в реальній 
соціально-економічній ситуації в регіоні, що вимагатимуть відповідного 
безпосереднього реагування системи освіти області.  

 

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована  

комплексна Програма  

 

Система освіти Гірської сільської, віддзеркалюючи соціально-економічні 
запити регіону в ситуації високого динамізму змін у суспільстві, 
глобалізаційних процесів, інтенсивного зростання високотехнологічних 

комунікацій і виробництв, людської географічної та економічної мобільності, 
кризових явищ, що гостро позначаються на якості життя населення Гірської 
сільської ради, перебуває у стані постійного пошуку шляхів актуального, 
прогнозованого, випереджального реагування в умовах регіону на виклики 
часу. 

Система освіти Гірської сільської ради складається з 5 установ, з них:  
- загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів – 2; 
- навчально-виховні освіти – 1; 
- дошкільних навчальних закладів – 2. 

Дошкільна освіта: 
- мережа дошкільних навчальних закладів не повністю задовольняє потреби 
населення в дошкільній освіті, розширення мережі дошкільних навчальних 
закладів до повного задоволення потреб населення шляхом реконструкції та 

проведення капітального ремонту приміщень дошкільних навчальних 
закладів; 



- стовідсоткове забезпечення дітей дошкільних навчальних закладів  
трьохразовим гарячим харчуванням. 

 
Загальна середня освіта: 

- перевезення учнів шкільними автобусами до місць навчання; 
- вичерпаний моторесурс двигунів автобусів; 
- забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів пільгових категорій; 
- підключення навчальних закладів до високошвидкісної мережі Інтернет. 
- адресна підтримка обдарованих, талановитих дітей та молоді шляхом 
нагородження грошовими преміями переможців II, III етапів Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з навчальних предметів, переможців II етапу конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 

 
Навчання дітей з особливими освітніми потребами: 

- упровадження інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних 
закладах; 
- введення посад асистентів вихователя (вчителя) у навчальних закладах; 

- реінтеграція дітей у сім’ї на інклюзивне та інтегроване навчання за місцем 
проживання; 
- розширення практики інклюзивного та інтегрованого навчання в дошкільних, 
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах дітей та молоді, що 
потребують корекції фізичного та розумового розвитку. 

Позашкільна освіта: 

- охоплення учнів загальноосвітніх навчальних закладів позашкільною освітою; 
- забезпечення доступності позашкільної освіти дітям сільської місцевості 
шляхом розширення мережі гуртків та творчих об’єднань за напрямами 
позашкільної освіти на базі загальноосвітніх навчальних закладів; 
- ширше залучення до гурткової роботи дітей соціально незахищених категорій, 
сприяння їх всебічному розвитку та соціалізації; 

- виявлення обдарованої молоді і створення умов для її розвитку; 
- розширення напрямків гуртків; 
- зміцнення навчальної та матеріальної-технічної бази позашкільного 
навчального закладу, оснащення його сучасним обладнанням, зокрема гуртків 
технічного та національно-патріотичного напряму. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

- енергозбереження в навчальних закладах: заміна вікон на металопластикові, 
утеплення дахів та фасадів, ремонт і очистка систем опалення, заміна приладів 
освітлення на енергозберігаючі; 
- забезпечення сучасним обладнанням навчальних кабінетів хімії, біології, 
фізики, географії та математики; 
- оновлення шкільних меблів, придбання спортивного інвентарю, меблів для 
їдалень та обладнання харчоблоків; 

- придбання комп’ютерної, мультимедійної, оргтехніки, інтерактивних дощок, 
проекторів і програмного забезпечення для дошкільних, загальноосвітніх, 
позашкільного навчальних закладів; 



- ремонт та оновлення застарілої комп’ютерної техніки. 
 

ІІІ. Мета та завдання комплексної Програми  

 

Метою комплексної Програми розвитку є забезпечення розвитку системи 
освіти Гірської сільської ради та створення умов для якісної освіти і 
справедливого доступу до неї, що відповідає актуальним і перспективним 
запитам особистості, суспільства і держави, міжнародним критеріям.  

Досягнення мети передбачає вирішення основних завдань: 
- створення належних умов для функціонування системи освіти Гірської 
сільської ради, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини; 
- удосконалення мережі навчальних закладів з урахуванням потреб дітей 
суспільних запитів і державних вимог; 
- забезпечення якісної освіти всіх рівнів, створення умов справедливого 
доступу до неї; 
- запровадження моніторингу якості системи освіти Гірської сільської ради; 
- модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів. 

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів вирішення проблем 
  

Вирішення проблем, що виникли в галузі освіти Гірської сільської ради, 
можливе за умов: 

Дошкільна освіта 
- забезпечення конституційного права кожної дитини на здобуття дошкільної 
освіти є надзвичайно важливим, затвердженою постановою Кабінету Міністрів 
України від 06 серпня 2014 року № 385, визначено основні завдання 
модернізації системи освіти і передбачено підвищення рівня охоплення дітей 
дошкільною освітою, забезпечення доступності освітніх послуг, зокрема в 
сільській місцевості, шляхом капітального ремонту дитячих садків та 

збільшення відсотка дітей, які відвідують дошкільні навчальні заклади. 
 

Загальна середня освіта. 
Національною стратегією розвитку освіти на 2021-2025 роки передбачено  

створення умов для диференціації навчання, посилення професійної орієнтації 
та допрофільної підготовки, забезпечення профільного навчання, 
індивідуальної освітньої траєкторії розвитку учнів відповідно до їх 
особистісних потреб, інтересів та здібностей.  

Для забезпечення наступності між ІІ і ІІІ ступенем навчання, розвитку 
навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб 
учнів старшої школи необхідно розвивати мережу класів з поглибленим 
вивченням предметів, зокрема природничо-математичного циклу. Найбільш 
масовим у Гірської сільської ради є вивчення у 8-9 класах на поглибленому 

рівні української мови, математики. Водночас, вивчення фізики, хімії, географії 
є недостатнім. 



На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 29 січня 
2015 року № 63 «Про затвердження Плану заходів МОН з виконання Програми 
діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди», з метою 
поступового переходу на 12-річний термін здобуття середньої освіти та 

якісного викладання профільних навчальних предметів є потреба у 
забезпеченні базових навчальних закладів предметними кабінетами 
природничо-математичного циклу.  

Завдання забезпечення рівних можливостей в отриманні якісної освіти 
учнями незалежно від місця проживання, соціально-економічного становища 
сімей є надзвичайно важливим та актуальним.  

З метою формування освітньої системи, яка забезпечує високу якість 
надання освітніх послуг та конкурентоспроможність випускників навчальних 
закладів сільської місцевості необхідно здійснювати подальше удосконалення 
мережі загальноосвітніх навчальних закладів, створення базових навчальних 
закладів. 

За межею пішохідної доступності перебувають і потребують підвезення 
учнів. Організованим підвезенням охоплено 100% учнів та 92% педагогів від 

потреби. Виконання Програми дасть можливість: 
забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу; 
створити належні умови для здобуття учнями повної загальної середньої освіти; 
здійснити профілізацію середньої школи; 
удосконалити форми і зміст навчального процесу з урахуванням сучасних 
освітніх вимог, серед них: 
 
диференціація та індивідуалізація навчання організація систематичного і 
якісного контролю за навчальними досягненнями учнів, підвищення якості 
знань учнів, ефективне використання наявної матеріально-технічної бази 
кадрового потенціалу педагогічних працівників, фінансових можливостей 
освітянської галузі;своєчасне та безпечне прибуття учнів Гірської сільської 

ради до загальноосвітніх навчальних закладів та додому. 
Однією з актуальних проблем є покращення здоров’я та рівня фізичної 

підготовленості дітей та учнівської молоді. Потребує уваги залучення школярів 
до занять усіма видами фізкультурно-оздоровчої діяльності в Гірської сільської 
ради.  

Одним із засобів вирішення даної проблеми є впровадження інноваційних 
технологій при проведенні фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової 
роботи в закладах освіти, більш активна робота місцевих органів 
самоврядування та закладів освіти. 

Важливою проблемою щодо покращення здоров’я та фізичної 
підготовленості учнів є низький рівень матеріально-технічного забезпечення 
спортивної інфраструктури закладів освіти.  

Основні пріоритети щодо покращення здоров’я та фізичної 

підготовленості дітей та учнівської молоді визначені у Національній стратегії  
розвитку освіти в Україні на період до 2025 року.  

 



 
Навчання дітей з особливими освітніми потребами 

У Гірської сільської ради ____ дитини з особливими освітніми потребами, 
з них дошкільного віку – ___, шкільного віку – __. Управління співпрацює зі 

службою у справах дітей та сім’ї, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, органами опіки та піклування для того, щоб реінтеграція дітей в родини 
відбувалася з урахуванням інтересів кожної дитини. 

 
 
Матеріально-технічне забезпечення 

У навчальних закладах залишається велика кількість застарілої 
комп’ютерної техніки та недостатня кількість обладнання для навчальних 
кабінетів. 

Проблемним залишається питання щодо забезпечення предметними 
навчальними кабінетами базових навчальних закладів.  

 
 

V. Обсяги і джерела фінансування та терміни виконання  

комплексної Програми  
 

Фінансування комплексної Програми здійснюється за рахунок коштів 
державного, обласного та місцевих бюджетів, а також інших джерел 
фінансування, не заборонених чинним законодавством України. 

Конкретні обсяги фінансування заходів комплексної Програми 
визначаються щороку у відповідних бюджетах. 

Обсяг фінансування комплексної Програми уточнюється щороку під час 

складання проекту районного бюджету та місцевих бюджетів на відповідний 
рік у межах прогнозних показників, доведених на галузь «Освіта», та 
можливостей дохідної частини місцевих бюджетів, а також за рахунок інших 
джерел, не заборонених чинним законодавством. 

 

VІ. Терміни виконання комплексної Програми  
Терміни виконання комплексної Програми 2021-2025 роки. 

 

VІІ. Напрями, заходи та очікуваний результат від реалізації 

комплексної програми 
 

1. Напрям ,,Збереження та зміцнення здоров’я дітей” 
 

№ п/п Зміст заходу Термін 
виконання 

Виконавці 

1.1. Забезпечення умов збереження та зміцнення здоров’я дітей 

1.1.1. Здійснювати моніторинг здоров’я 
учнів та вихованців навчальних 
закладів (щорічні медичні  огляди) 

2021-
2025 

Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

розвитку населення  



№ п/п Зміст заходу Термін 
виконання 

Виконавці 

1.1.2. Відповідно до медичних показань 
організувати роботу спеціальних 
та підготовчих груп на уроках 
фізкультури 

2021-
2025 

Керівники 
навчальних 

закладів 

1.1.3. Продовжувати впроваджувати 
комплексну систему соціально-
психологічної підтримки школярів 
із девіантною поведінкою 

2021-
2025 

Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

розвитку 
населення, 
керівники 

навчальних 
закладів, практичні 

психологи, 
соціальні педагоги 

1.1.4. Проводити роботу з соціальної та 
психологічної реабілітації дітей-
інвалідів відповідно до 
індивідуальних програм 

2021-
2025 

Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

розвитку 
населення, 
керівники 

навчальних 

закладів 

1.1.5. Спланувати та організувати 
роботу з соціальної реабілітації та 
підтримки родин, що опинилися в 
складних життєвих обставинах 

2021-
2025 

Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

розвитку 
населення, 
керівники 

навчальних 
закладів 

1.1.6. Вжити заходів щодо покращення 

матеріально-технічного 
забезпечення кабінетів соціально-
психологічних служб закладів 
освіти, ресурсні кімнати 

2021-

2025 

Управління 

гуманітарного 
розвитку та 
соціального 

розвитку 
населення, 
керівники 

навчальних 
закладів 

1.1.7. Проводити моніторингові 2021-2025 Управління 



№ п/п Зміст заходу Термін 
виконання 

Виконавці 

дослідження щодо свідомого і 
відповідального ставлення до 
власного здоров’я та виникнення 
різних видів залежностей в 
учнівської молоді 

гуманітарного 
розвитку та 
соціального 

розвитку 
населення, 
керівники 

навчальних 
закладів 

1.1.8. Забезпечити умови для рівного 
доступу до якісної освіти дітей з 
особливими освітніми потребами 

(пандуси та туалетні кімнати). 
Забезпечити умови для 
безперешкодного доступу дітей, які 
мають вади фізичного розвитку, до 
будівель приміщень закладів освіти 
(облаштування пандусів та туалетних 
кімнат) 

2021-
2025 

Управління 
гуманітарного 

розвитку та 

соціального 
розвитку 

населення, 
керівники 

навчальних 
закладів 

1.1.9. Провести районний огляд-
конкурс на кращий заклад освіти 
щодо охорони праці, безпеки 
життєдіяльності та благоустрою 

Щороку Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

розвитку населення 

1.1.10. Розробка індивідуального плану 
розвитку дитини та забезпечення 
якісного психолого-медико-
педагогічного супроводу дитини з 
особливими потребами 

щороку Інклюзивно-
ресурсний центр 

 

1.1.11. Здійснення супроводу дітей з 
порушенням в розвитку та надання 
консультативно-методичної 
допомоги батькам (особам, які їх 
замінюють), педагогічними 
працівниками дошкільних 

закладів, закладів загальної 
середньої освіти, лікарями, 
працівниками соціальних служб з 
питань виховання, навчання і 
лікування дітей з порушеннями в 
розвитку 

До 
2025року 

Інклюзивно-
ресурсний центр 

 

1.2. Формування здорового способу життя школярів 

1.2.1. Забезпечити умови для реалізації 2021- Управління 



№ п/п Зміст заходу Термін 
виконання 

Виконавці 

державних та обласних програм з 
питань формування здорового 
способу життя, підтримки сім’ї, 
відповідального батьківства тощо 

2025 гуманітарного 
розвитку та 
соціального 

розвитку 
населення, 
керівники 

навчальних 
закладів 

1.2.2. Запровадити моніторингові 
дослідження з питань ставлення 
школярів району до свого здоров’я 

та здоров’я оточуючих; 
екологічної безпеки здоров’я дітей 

2021-
2025 

Управління 
гуманітарного 

розвитку та 

соціального 
розвитку 

населення, 
керівники 

навчальних 
закладів 

1.2.3. Впровадження інформаційно-
освітньої протиалкогольної, анти 
наркотичної та антитютюнової 
програми «Сімейна розмова», 
організувати тренінги для вчителів 
з метою навчання сучасним 

методам проведення 
протиалкогольної,  
антинаркотичної та  
антитютюнової пропаганди серед 
учнівської молоді 

2021-
2025 

Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

розвитку 
населення, 

керівники 
навчальних 

закладів 

1.2.4. Проводити щорічне оздоровлення 
учнів шляхом організації літніх 
таборів з денним перебуванням  

2021-
2025 

Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

розвитку 
населення, 
керівники 

навчальних 
закладів 

1.2.5. Аналізувати відповідність стану 
навчально-виховного процесу у 
загальноосвітніх закладах вимогам 
Державних санітарних норм і 
правил (кількість уроків, обсяги 
домашніх завдань, руховий 

2021-
2025 

Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

розвитку 
населення, 



№ п/п Зміст заходу Термін 
виконання 

Виконавці 

режим) керівники 
навчальних 

закладів 

1.2.6. Вивчати та популяризувати 
кращий досвід вчителів фізичної 
культури, основ здоров’я, 
практичних психологів, 
соціальних педагогів, класних 
керівників  

2021-
2025 

Управління 

гуманітарного 
розвитку та 
соціального 

розвитку населення 

1.2.7. Розробити заходи щодо виконання 

концепції Державної програми 
протидії торгівлі людьми на період 
до 2025 року та забезпечити їх 
виконання 
 

До 2025 
 
 
 
 
  

Управління 

гуманітарного 
розвитку та 
соціального 

розвитку 
населення, 
практичні 

психологи та 
соціальні педагоги 

Очікуваний результат: 

- зниження рівня алкогольної залежності, наркозалежності, тютюнопаління; 
збереження та зміцнення здоров’я дітей; 

- розширення в освітньому середовищі спектру профілактичних заходів щодо 

виховання у школярів культури здорового способу життя; 
- створення належних умов для функціонування розвитку інклюзивної освіти; 

- рання реабілітація; забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на 

рівний доступ до якісної освіти незалежно від стану здоров’я, місця проживання;  
- створення умов для соціально-трудової реабілітації. 

 

2. Напрям «Харчування» 
 

№ п/п Зміст заходу Термін 
виконання 

Виконавці 

2.1. Організація якісного харчування  

2.1.1. Сприяти забезпеченню в повному 
обсязі фінансування раціонального 
харчування школярів 

2021-2025 Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

розвитку 
населення, 

адміністрація 
навчальних 

закладів 

2.1.2. Взяття на облік дітей, які мають право 

на безкоштовне харчування  

2021-2025 Управління 

гуманітарного 



№ п/п Зміст заходу Термін 
виконання 

Виконавці 

відповідно до Програми розвитку та 
соціального 

розвитку 
населення, 

навчальні 
заклади  

2.1.3. Забезпечення одноразовим  
харчуванням за бюджетні кошти 
учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів Гірської сільської ради з 
числа дітей загиблих та учасників 

антитерористичної операції і дітей     
5-11 класів дітей із сімей, які 
отримують допомогу відповідно до 
Закону України «,Про державну 
соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям». 

2021-2025 Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

розвитку 

населення, 

навчальні 
заклади  

2.1.4. Забезпечення харчуванням за 
бюджетні кошти вихованців 
дошкільних навчальних закладів 
Гірської сільської ради з числа дітей 
загиблих та учасників 
антитерористичної операції і дітей      

5-11 класів із сімей, які отримують 
допомогу відповідно до Закону 
України ,,Про державну соціальну 
допомогу малозабезпеченим 
сім’ям”. 

2021-2025 Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

розвитку 
населення, 

навчальні 
заклади  

2.1.5. Забезпечити учнів, дітей пільгових 
категорій (дітей-сиріт; дітей 
позбавлених батьківського 
піклування; дітей-інвалідів, що 
виховуються в спеціальних 
дошкільних навчальних закладах 
(групах), які потребують корекції 

фізичного та (або) розумового 
розвитку, навчаються в інклюзивних 
класах загальноосвітніх навчальних 
закладів; учнів спеціальних 
загальноосвітніх шкіл (класів), які 
потребують корекції фізичного та 
(або) розумового розвитку, та 
вихованці дошкільних відділень цих 

2021-2025 

Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

розвитку 
населення, 

адміністрація 
навчальних 

закладів. 



№ п/п Зміст заходу Термін 
виконання 

Виконавці 

закладів; дітей з малозабезпечених 
сімей; учнів та вихованців 
диспансерної групи у навчальних 
закладах: якісною водою; 
здоровим харчуванням; 
дієтичним харчуванням. 

2.1.6. Забезпечити вітамінізацію готових 
страв у весняний період для учнів та 
вихованців навчальних закладів 
Гірської сільської ради 

2021-2025 Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

розвитку 

населення, 
адміністрація 
навчальних 

закладів 

2.1.7. Підвищення рівня кваліфікації 
працівників харчоблоків 

2021-2025 Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

розвитку 
населення, 

адміністрація 
навчальних 

закладів 

2.1.8. Забезпечити в дошкільних 
навчальних закладах посилене 
харчування дітей в літній 
оздоровчий період 

2021-2025 Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

розвитку 
населення, 

адміністрація 
навчальних 

закладів 

Очікуваний результат 

- дозволить надати додаткову пільгу, а саме забезпечити харчуванням за кошти 
місцевого бюджету учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців 
дошкільних навчальних закладів з числа дітей загиблих та учасників 
антитерористичної операції і дітей 5-11 класів із сімей, які отримують допомогу 
відповідно до Закону України ,,Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям” допоможе поліпшити морально-психологічний 
мікроклімат в їх сім’ях. 

 
 



 
3. Напрям «Шкільний автобус» 

 

№ п/п Перелік заходів Програми Строк 
виконання 

заходу  

Виконавці  

3.1. Підвіз учнів 

3.1.1. 100 % забезпечення пільговим 
проїздом шкільними автобусами учнів, 
вихованців та педагогічних працівників 
до місця навчання і додому 

2021-2025 Місцеві бюджети 
 

3.1.2. Забезпечення підвезення дітей до 
опорного(базових) закладів  

2021-2025 Місцеві бюджети 

3.2. Шкільний автобус 

3.2.1. Забезпечення підвезення шкільними 
автобусами учнів та педагогічних 

працівників (вихованців дитячого 
будинку, методистів) на районні, 
обласні й Всеукраїнські масові заходи, 
пов’язані з навчально-виховним 
процесом (олімпіади, конкурси, 
турніри, фестивалі, спортивні змагання, 
семінари, конференції, наради) та для 
виконання інших функцій, покладених 
на відділ освіти  

2021-2025 Місцеві бюджети 

3.2.2. Регулярне технічне обслуговування, 
ремонт шкільних автобусів 
(проведення техоглядів, страхування, 

придбання запчастин) 

2021-2025 Місцеві бюджети 
 
 

 
 
 
 
 
 

Очікуваний результат 

- забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, 
припинити негативні процеси у соціальній сфері села, досягти позитивних зрушень 
у забезпеченні життєдіяльності сільського населення ; 
- створити умови для забезпечення у сільській місцевості регулярного 
безоплатного перевезення учнів та педагогічних працівників до місць навчання, 
роботи і додому; 
- створити оптимальну мережу загальноосвітніх навчальних закладів у сільській 



місцевості; 
- вирішувати проблеми освіти на більш високому рівні - диференціації, 
індивідуалізації навчання, організації систематичного та якісного контролю за 

навчальними досягненнями учнів;  
- поліпшити якість знань учнів, ефективне використання наявної матеріально-
технічної бази, кадрового потенціалу педагогічних працівників, фінансових 
можливостей освітянської галузі в сільській місцевості.  

 

4. Напрям «Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти» 

№ п/п 

 

Зміст заходу Термін 
виконання 

Виконавці 

4.1.1. 

Інвентаризація матеріально-товарних 
цінностей з метою вивчення потреби 
в оновленні меблів 

Щороку  

Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

розвитку 
населення 

4.1.2. 

Узагальнення та аналіз інформації 
про стан забезпечення меблями 
закладів освіти  

2021-2025 
 

 
 

Управління 
гуманітарного 

розвитку та 

соціального 
розвитку 

населення 

4.1.3. 

Поетапне оновлення технологічного 
обладнання для харчоблоків закладів 
освіти за розділами: 
- заміна електричних плит; 
- обладнання харчоблоків для НВО; 
- обладнання харчоблоків для ЗДО 

2021-2025 Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

розвитку 
населення 

4.1.4. 
Придбання обладнання для пральних 
дошкільних закладів освіти 
 

2021-2025  

Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

розвитку 
населення 

4.1.5. 

Обстеження стану приміщень, 
покрівель та комунікацій навчальних 
закладів  
 
 
 
 

 
 

2021-2025 
 
 
 
 
 

Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

розвитку 
населення, 

Управління ЖКГ 

та капітального 
будівництва 



№ п/п 

 

Зміст заходу Термін 
виконання 

Виконавці 

4.1.6. 

Проведення капітальних ремонтів 
будівель та споруд закладів освіти: 
- ремонт покрівель та приміщень; 
- ремонт системи комунікацій 
(опалення, водопостачання, 
каналізації, санвузлів); 
- загально будівельні роботи 
(спортивні,харчоблоки, актові, 

музичні зали та інше) 

2021-2025 

 

 

Управління ЖКГ 
та капітального 

будівництва 
 

4.1.7. 

Придбання спортивного інвентарю та 
обладнання для спортивних залів і 
майданчиків закладів освіти 

2021-2025 Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

розвитку 
населення 

4.1.8 Проводити модернізацію й технічне 
обслуговування комп’ютерної 
техніки, яка використовується в 
закладах освіти  

2021-2025 Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

розвитку 
населення 

4.1.9. Забезпечити ЗНЗ навчальними 
комп’ютерними програмами 

Постійно Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

розвитку 
населення 

4.1.10. Придбання інтерактивних, 
мультимедійного обладнання для 
закладів освіти  

2021-2025 Управління 
гуманітарного 

розвитку та 

соціального 
розвитку 

населення 

4.1.11. Забезпечити роботу електронної 
бібліотеки. Придбання  медіа тек. 

2021-2025 Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

розвитку 
населення, 

керівники ЗО 

4.1.12. Забезпечення компю’терами 
дошкільних, позашкільних закладів 

2021-2025 Управління 
гуманітарного 



№ п/п 

 

Зміст заходу Термін 
виконання 

Виконавці 

та підключення їх до мережі 
високошвидкісного Інтернету. 

розвитку та 
соціального 

розвитку 
населення 

4.1.13. Сприяння зміцненню та модернізації 
матеріально-технічної бази закладу 
позашкільної освіти 

2021-2025 Управління 
гуманітарного 

розвитку та 

соціального 
розвитку 

населення 

4.1.14. Завершити оформлення Державних 
актів на право користування 
земельними ділянками кожного 
закладу освіти 

2021-2025 Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

розвитку 
населення  

4.1.15 Завершити оформлення документів 
на будівлі та споруди кожного 

закладу освіти 

 Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

розвитку 
населення  

Очікуваний результат 

Забезпечення навчальних закладів сучасними навчальними приладами та 
обладнанням, а також матеріальною-технічною базою; поетапне оновлення та 
обстеження технологічного обладнання. 
 

Напрям 5. Підтримка роботи з обдарованими і талановитими дітьми 

та молоддю 

 

№ 
п/п  

Перелік заходів Програми  Строк 
виконання 

заходу  

Виконавці  

5.1. Організація та проведення 
семінарів, науково-практичних 
конференцій, інших заходів щодо 
науково-методичного 
функціонування класів з 
поглибленим вивченням окремих 

предметів. 

2021-2025 Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

розвитку 
населення 

5.2. Забезпечення проведення 2021-2025 Управління 



конкурсів, конкурсів-захистів, 
учнівських олімпіад, турнірів і 
фестивалів (у тому числі 

мистецьких) 

гуманітарного 
розвитку та 
соціального 

розвитку 
населення, 

навчальні заклади 

5.3. Забезпечити адресну підтримку 
обдарованих, талановитих дітей та 
молоді шляхом нагородження 
грошовими преміями переможців II, 
III етапів Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з навчальних 
предметів, переможців II етапу 
конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України. 

2021-2025 Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

розвитку 
населення, 

навчальні заклади  

5.4. Забезпечити матеріальне 
заохочення педагогічних та науково 
- педагогічних працівників, які 
підготували переможців III та IV 
етапів Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з навчальних предметів та 
переможців II та ІІІ етапів 
конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України. 

2021-2025 Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

розвитку 
населення 

5.5. Проведення районних етапів 
Всеукраїнських олімпіад, 
інтелектуальних конкурсів, турнірів, 
змагань для обдарованих дітей, 
забезпечення участі учнів в обласних 
та Всеукраїнських етапах олімпіад, 
конкурсів, турнірів, змагань, 
виставок, експедицій тощо 

2021-2025 Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

розвитку 
населення 

5.6. Проведення районних етапів змагань, 
спортивно-масових та оздоровчих 
заходів (чемпіонати, турніри, 

фестивалі, спартакіади, спортивні 
ігри, турніри, походи) серед учнів 
навчальних закладів та вихованців 
ЦДЮТ 

2021-2025 Управління 
гуманітарного 

розвитку та 

соціального 
розвитку 

населення, 
навчальні заклади  

 5.7. Призначення і виплата відповідних 
стипендій та грошових винагород 
обдарованим учням 

2021-2025 Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 



розвитку 
населення, 

навчальні заклади  

 5.8. Проведення районних свят 
«Майбутнє твориться сьогодні» з 
нагородженням обдарованих учнів  

2021-2025 Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

розвитку 
населення, 

навчальні заклади  

 5.9. Здійснювати щорічну одноразову 
виплату грошової винагороди учням 
(вихованцям) – переможцям  і 

призерам обласних і Всеукраїнських 
етапів олімпіад, конкурсів, змагань, 
фестивалів, турнірів. 

2021-2025 Управління 
гуманітарного 

розвитку та 

соціального 
розвитку 

населення, 
навчальні заклади  

 5.10. Організація літніх профільних шкіл 
для обдарованих дітей, участь в 
обласних, всеукраїнських та 
міжнародних інтелектуальних 
зібраннях 

2021-2025 Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

розвитку 
населення ації, 

навчальні заклади  

 
 

5.11. З метою комплексної підготовки 
команд до участі в предметних 
олімпіадах, творчих конкурсах, 
фестивалях, турнірах проводити  
щомісячні доплати вчителям, 
тренерам, керівникам гуртків, які 
здійснюють відповідну навчальну та 
організаційно-методичну роботу з 
обдарованими дітьми  

2021-2025 Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

розвитку 
населення, 

навчальні заклади  

 

Секретар ради                                                                                       Л.Ф.Шершень



 


