
Проєкт   

вноситься  

селищним головою 

 

 

РІШЕННЯ 

від __ ______ 2022 року                                                                              № ___ 
                смт Олександрівка                                                           

 

Про внесення змін до рішення 

Олександрівської селищної ради 

від 24 грудня 2020 року №76 

«Про затвердження Програми 

розвитку дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної освіти на 

2021-2022 роки» 

 
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», законів України «Про дошкільну освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», з урахуванням 

рішень обласної ради від 27 січня 2015 року №716 «Про Стратегію розвитку 

Кіровоградської області на період до 2020 року», від 29 вересня 2015 року 

№787 «Про План реалізації Стратегії - 2020», від 10 березня 2017 року № 238 

«Про План заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії - 2020», від 22 

серпня 2017 року № 344 «Про затвердження обласної програми розвитку 

дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти на 2018-2021 роки», з 

метою забезпечення доступності та підвищення якості дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної освіти  

 

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення Олександрівської селищної ради від 24 грудня 

2020 року №76 «Про затвердження Програми розвитку дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної освіти на 2021-2022 роки», а саме затвердити розділ 

VIII «Напрями реалізації Програми розвитку дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної освіти на 2021-2022 роки» у новій редакції (додається). 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії селищної 

ради: 

- з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності; 

- з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального 

захисту населення. 

 

 

 

Селищний голова      Олександр БЕЗПЕЧНИЙ      
  

 



2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12

Місцеві бюджети 100,0 100,0

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Місцеві бюджети 100,0 100,00

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

0,6 0,60

Місцеві бюджети 45,0 20,0 25,0

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Програми розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти на 2021-2022 роки (нова редакція)

Термін 

виконання 

заходу

Виконавці
Джерела 

фінансування

№ 

з/п

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення сесії Олександрівської 

селищної ради

від __ ______ 2022 року №

VIII. НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

у тому числі за 

роками,  тис.грн.

Очікуваний 

результат 

1)  відкриття дошкільних 

відділень у складі 

навчально-виховних 

комплексів, навчально-

виховних об’єднань

2022 Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Назва напряму 

реалізації 

(пріоритетні 

завдання)

Заходи Програми

Забезпечення 

доступності 

дошкільної, 

загальної 

середньої, 

позашкільної 

освіти 

Прогнозований 

обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, тис.грн.

2)   відкриття додаткових 

груп у дошкільних 

підрозділах закладів 

загальної середньої освіти, 

що функціонують

2022 Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Відкриття дошкільної 

групи на базі 

Олександрівської філії КЗ 

"Олександрівське НВО 

№1" у 2022 р.

Відкриття  дошкільного 

навчальног відділення у 

складі навчальних 

об’єднань у 2022 - 

Новоосотський НВК)

3) відкриття груп, гуртків, 

секцій позашкільної освіти

Збільшення груп, гуртків, 

секцій позашкільної 

освіти та введення в 

опорних школах по 0,5 

ставки керівників гуртків

Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

 щороку



1 2 3 4 5 6 7 8 9 12

Місцеві бюджети 1000,0 500,00 500,00

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

3000,0 1500,00 1500,00

Місцеві бюджети 4300,0 2150 2150

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Місцеві бюджети 100,0 40,0 60,0

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Місцеві бюджети

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

858,0 431,00 427,00

Місцеві бюджети 250,0 50,00 200,00

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

565,0 295,0 270,0

Утримання шкільних

автобусів в належному

технічному стані.

Придбання пального

1) відкриття сучасних 

прогулянкових та 

спортивних майданчиків у 

дошкільних навчальних 

закладах

 щороку

4) придбання шкільних 

автобусів для підвезення 

учнів, вихованців  та 

учителів до опорних шкіл

 щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Оновлення парку

шкільних автобусів

2

Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Відкритя прогулянкових 

та спортивних 

майданчиків у  

Бірківській філії  (2021р.), 

Цвітненській, Лісівській 

філіях (2022р.)

Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

3) забезпечення навчальних 

закладів сучасними 

меблями

 щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Придбання комплектів 

шкільних меблів для 

ЗЗСО Заміна обладнання, 

що вийшло з ладу

2) придбання сучасного 

ігрового обладнання, 

твердого та м’якого 

інвентарю для дошкільних 

навчальних закладів

 щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Приведення матеріальної 

бази навчальних закладів 

у відповідність до 

сучасних вимог

Створення 

сучасного 

освітнього 

середовища та 

впровадження  

основних 

положень “Нової 

української 

школи”, 

організація 

перебування 

здобувачів освіти 

в закладах освіти

2.

 щороку5) забезпечення  утримання  

шкільних автобусів



1 2 3 4 5 6 7 8 9 12

Місцеві бюджети 800,0 400,0 400,0

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

2500,0 1300,0 1200,0

Місцеві бюджети 62,0 27,00 35,00

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Місцеві бюджети 1000,0 500,00 500,00

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

540,0 270,00 270,00

Місцеві бюджети 70,0 30,00 40,00

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Місцеві бюджети

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

390,0 190,00 200,00

Придбання 20 навчальних 

кабінетів природничо-

математичного циклу  

для опорних навчальних 

закладів

5) оновлення комп’ютерної 

техніки та мультимедійного 

обладнання для дошкільних  

навчальних закладів

 щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Придбання 21 

персонального 

комп’ютера для 10 ДНЗ. 

Підвищення 

професіоналізму, 

педагогічної 

компетентності 

працівників ДНЗ

4) придбання навчальних 

кабінетів  та сучасного 

обладнання для викладання 

навчальних дисциплін

 щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

7) модернізація

комп’ютерної бази

навчальних закладів

шляхом придбання

персональних комп’ютерів

 щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Забезпечення 

інформатизації 

управління закладами

освіти. Придбання

персональних 

комп’ютерів, ноутбуків в

20 закладів освіти.

6) модернізація

комп’ютерної бази

навчальних закладів

шляхом придбання

навчальних комп’ютерних

комплексів

 щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Заміна 

моральнозастарілих 

комп’ютерних класів для

удосконалення 

комп’ютерної грамотності 

школярів в філіях

опорних закладів

8) модернізація

комп’ютерної бази

навчальних закладів

шляхом придбання

інтерактивних комплексів

 щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Придбання інтерактивних

комплексів для 4-х

закладів освіти

3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 12

Місцеві бюджети 90,0 40,00 50,00

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

881,0 881,0

Місцеві бюджети 25,0 10,00 15,00

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Місцеві бюджети 49,0 21,00 28,00

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Місцеві бюджети

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

3000,0 1500,0 1500,0

4

10) забезпечення 

навчальних закладів 

ліцензійними та 

навчальними  програмами, 

забезпечення 

різноманітності форм 

здобуття початової освіти

 щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Забезпечення навчальних 

закладів сучасним 

програмним 

забезпеченням

 щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Поліпшення якості 

Інтернету 38%

11) забезпечення 

навчальних закладів 

сучасною навчально-

методичною, художньою 

літературою

 щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Поліпшення та оновлення 

літературно-методичної 

бази навчальних закладів

12) проведення 

капітального ремонту 

будівель загальноосвітніх 

навчальних закладів  

 щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Проведення капремонту 

закладів загальної 

середньої освіти району

9) забезпечення 

підключення навчальних 

закладів до швидкісної 

мережі Інтернет



1 2 3 4 5 6 7 8 9 12

Місцеві бюджети 200,0 100,00 100,00

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

600,0 300,00 300,00

Місцеві бюджети 200,0 100,00 100,00

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Місцеві бюджети 50,0 50,0

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

1090,0 540,0 550,0

Місцеві бюджети 8,750,0 3,750,0 4,500,0

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Місцеві бюджети

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

5

13) проведення поточних 

ремонтів приміщень та 

споруд навчальних закладів

 щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Приведення технічного 

стану приміщень 

навчальних закладів  до 

технічних та санітарних 

норм

14) придбання спортивного 

обладнання та інвентарю 

для дошкільних, 

загальноосвітніх, 

позашкільних навчальних 

закладів

 щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Створення умов для 

проведення фізкультурно-

оздоровчої роботи у 

навчальних закладах. 

Придбання 

нестандартного 

спортивного обладнання 

для 4-х закладів освіти.

15) створення сучасних, 

модернізація, капітальний 
ремонт та реконструкція 
існуючих спортивних 

майданчиків, тренажерних 

залів у дошкільних 

загальноосвітніх, 

позашкільних навчальних 

закладах

 щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Приведення технічного 

стану спортмайданчиків 

та тренажерних залів 

навчальних закладів до 

технічних та санітарних 

норм

Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Покращення організації 

харчування в ЗЗСО

17) Забезпечення організації 

харчування здобувачів 

освіти ЗДО 

Щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Покращення організації 

харчування в ЗДО

16) Забезпечення організації 

харчування здобувачів 

освіти ЗЗСО 

Щороку



Місцеві бюджети

960

460, 0 500,0

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Місцеві бюджети 500,0 200,0 300,0

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Місцеві бюджети 150,0 50,0 100,0

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Місцеві бюджети 350,0 150,0 200,0

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Місцеві бюджети

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

240,0 120,0 120,0

Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Введення профільної 

освіти у всіх класах 

старшої школи. 

Впровадження 

додаткових годин на 

введення курсів за 

вибором і факультативів

3. Новий зміст 

освіти, заснований 

на формуванні 

компетентностей, 

потрібних для 

успішної 

самореалізації в 

суспільстві

1) забезпечення 

впровадження 

допрофільного і 

профільного навчання у 

загальноосвітніх 

навчальних закладах, 

інвентаризація мережі шкіл 

для проектування мережі 

закладів ІІІ рівня 

(профільна школа)

 щороку

18)  Забезпечення 

відпочинку дітей на базі 

таборів з денним 

перебуванням

Щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

 Покращення рганізації 

оздоровлення дітей на 

базі таборів з денним 

перебуванням

20)  Заміна столів у їдальнях 

закладів освіти

Щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Покращення роботи 

харчоблоків закладів 

освіти

19)  Придбання 

технологічного обладнання 

та посуду для харчоблоків 

закладів освіти

Щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Покращення роботи 

харчоблоків закладів 

освіти

21)  Заміна виробничів 

столів у харчоблоках 

закладів освіти

Щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Покращення роботи 

харчоблоків закладів 

освіти



1 2 3 4 5 6 7 8 9 12

Місцеві бюджети

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Місцеві бюджети 3,5 1,50 2,00

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Місцеві бюджети 3,5 1,50 2,00

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Місцеві бюджети 184,0 92,00 92,00

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Місцеві бюджети 88,0 44,00 44,00

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

6

2) впровадження 

додаткових курсів за 

вибором, факультативів у 

загальноосвітніх 

навчальних закладах

 щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Поліпшення якості 

надання освітніх послуг

Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Формування в учнів 

навичок наукової 

діяльності та 

винахідництва 

3) проведення предметних 

олімпіад 

 щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

  Проведення районного 

етапу предметних 

олімпіад, забезпечення 

участі в обласному етапі

4) проведення конкурсу-

захисту науково-

дослідницьких робіт учнів 

— членів Малої академії 

наук

 щороку

4. Мотивація 

вчителя до 

професійного і 

творчого розвитку

1) встановлення та виплата 

районних  премій та 

стипендій  педагогічним 

працівникам, які навчають 

обдарованих дітей

 щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Стимулювання творчого 

потенціалу педагогів 

області

Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Заохочення учнів  до 

участі у олімпіадах, 

змаганнях, турнірах

5) встановлення та виплата 

районних  премій та 

стипендій  дітям-

переможцям учнівських 

олімпіад, змагань, турнірів 

 щороку



1 2 3 4 5 6 7 8 9 12

Місцеві бюджети 150,0 75,00 75,00

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Місцеві бюджети 6,0 2,0 4,0

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Місцеві бюджети 14,5 7,00 7,50

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Місцеві бюджети 200,0 50,00 150,00

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Місцеві бюджети

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

335,0 160,00 175,00

Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Підвищення 

професійного рівня 

педагогів області

2) підвищення кваліфікації 

вчителів-предметників

 щороку
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4) організація проведення 

конкурсів професійної 

майстерності

 щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Створення конкурентного 

середовища для 

професійного росту та 

обміну досвідом

3) проведення методичних 

заходів для вчителів-

предметників 

 щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Забезпечення умов для 

професійного росту 

педагогів району

1) створення доступних 

умов для навчання та 

реабілітації для дітей з 

обмеженими 

функціональними 

можливостями 

(улаштування пандусів, 

ліфтів, спеціально 

обладнаних вбиралень 

тощо)

 щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Створення умов для 

якісного навчання дітей з 

обмеженими 

функціональними 

можливостями. 

2) відкриття  інклюзивних 

класів у загальноосвітніх 

навчальних закладах

 щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Відкриття класів з

інклюзивною формою

навчання в опорних

школах та філіях

навчально-виховних 

об'єднань

Орієнтація на 

потреби дитини, 

учня в освітньому 

просторі

5.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 12

Місцеві бюджети

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

46,0 21,00 25,00

Місцеві бюджети 605,0 570,00 35,00

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

580,0 350,00 230,00

Місцеві бюджети

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

 щороку

5) введення до штатного 

розпису дошкільних 

навчальних закладів  посад 

асистента вихователя, 

вчителя-дефектолога, 

вчителя-логопеда, 

соціального працівника, 

практичного психолога, 

сестри медичної 

лікувального кабінету, 

сестри медичної з 

лікувальної фізкультури, 

сестри медичної з масажу за 

наявності контингенту 

вихованців

Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Адаптація у соціумі дітей

з особливими потребами

3) відкриття у дошкільних 

навчальних закладах  

інклюзивних та  груп 

компенсуючого типу

 щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

4) забезпечення 

модернізації матеріально-

технічної  та навчально-

методичної  бази  

дошкільних та 

загальноосвітніх 

навчальних закладів з 

інтегрованим та 

інклюзивним навчанням 

Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Введення в

Олександрівських ДНЗ

№3 та №6 посад

асистентів вихователя

Відкриття    1 

інклюзивної групи
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 12

Місцеві бюджети

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

240,0 120,00 120,00

Місцеві бюджети 60,0 30,00 30,00

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Місцеві бюджети 200,0 200,00

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Місцеві бюджети 100,0 50,0 50,0

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством
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5) введення до штатного 

розпису загальноосвітніх 

навчальних закладів з 

інклюзивними класами 

посад асистента вчителя 

вчителя-дефектолога, 

вчителя-логопеда тощо

 щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Забезпечення 

надання психолого-

педагогічних та 

корекційно-

розвиткових занять 

Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Введення посад асистента

вчителя вчителя-

дефектолога, вчителя-

логопеда тощо в

навчально-виховних 

об'єднаннях району

6) впровадження 

здоров’язберігаю-чих 

технологій, курсів

 щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Покращення матеріально-

технічної бази шкіл 

сприяння здоров’ю для 

виведення їх на високий, 

сучасний рівень 

діяльності в 

Підлісненській філії КЗ 

"Олександрівське НВО 

№2" та Лісівській філії КЗ 

"Михайлівське НВО"

7) Забезпечення надання 

психолого-педагогічних та 

корекційно-розвиткових 

занять особам з особливими 

освітніми потребами

2022 Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Проведення енергоаудиту 

опорних навчальних 

закладів

 щороку1) проведення енергоаудиту 

навчальних закладів

Забезпечення 

енергозберігаю-

чих заходів

6.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 12

Обласний бюджет

Місцеві бюджети 1000,0 500,00 500,00

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Місцеві бюджети 150,0 150,00

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

8600,0 5000,00 3600,00

Місцеві бюджети 800,0 400,00 400,00

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Місцеві бюджети 750,0 750,00

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

5)переведення котельного 

обладнання на 

використання 

альтернативного палива

 щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Забезпечення 

комфортних умов для 

перебування дітей у 

навчальних закладах

3) утеплення фасадів та 

покрівель навчальних 

закладів

 щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Забезпечення виконання 

технічних вимог 

експлуатації будівель та 

споруд навчальних 

закладів. Проведення  

санації  КЗ 

"Олександрівське НВО 

№1" 

Створення належних 

санітарно-гігієнічних 

умов перебування дітей у 

навчальних закладах 

Переведення котелень на 

альтернативні види 

палива

Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

2) заміна віконних блоків та 

дверей на енергозберігаючі

 щороку

 щороку4) реконструкція та 

модернізація систем 

опалення у навчальних 

закладах шляхом 

впровадження 

енергозберігаючих 

матеріалів

10



1 2 3 4 5 6 7 8 9 12

Місцеві бюджети 90,0 40,00 50,00

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Місцеві бюджети 1,4 0,60 0,80

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Місцеві бюджети 200,0 100,00 100,00

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Місцеві бюджети 21,0 21,00

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Заміна щороку ламп 

освітлення на 

енергозберігаючі у 25% 

навчальних закладів 

6) заміна ламп освітлення 

на енергозберігаючі

 щороку

7.  Забезпечення 

безпечних умов 

навчання учнів, 

вихованців 

навчальних 

закладів

1) проходження посадовими 

особами навчання та 

перевірки знань з питань 

пожежної безпеки, 

організації експлуатації і 

обслуговування наявних 

засобів протипожежного 

захисту

 щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Підвищення рівня знань  

відповідальних осіб з 

питань пожежної 

безпеки, організації 

експлуатації і 

обслуговування наявних 

засобів протипожежного 

захисту

 щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Забезпечення безпечних 

умов експлуатації 

будівель та споруд 

навчальних закладів

3)  організація та 

проведення атестації 

робочих місць за умовами 

праці із санітарно-

гігієнічним   дослідженням 

факторів    виробничого 

середовища, важкості й 

напруженості трудового 

процесу на  робочому 

місці

 щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Забезпечення санітарних 

та технічних умов праці 

відповідно до вимог 

чинного законодавства

2) проведення планово-

попереджувальних ремонтів 

та оглядів 

електроустановок, 

опалювального, 

вентиляційного, 

технологічного, а також 

навчального обладнання
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 12

Місцеві бюджети 650,0 450,00 200,00

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Місцеві бюджети 130,0 30,00 100,00

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Місцеві бюджети 130,0 60,00 70,00

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Місцеві бюджети 50,0 20,00 30,00

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Місцеві бюджети 910,0 90,00 820,00

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

400,0 400,00

6) влаштування та ремонт 

огорожі навчальних 

закладів

 щороку

Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Забезпечення безпечних 

умов перебування дітей у 

навчальних закладах

Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Облаштування огорожі 

теріторій навчальних 

закладів

5) влаштування камер 

відеоспостереження на 

території та у приміщеннях 

навчальних закладів

 щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Встановлення камер 

відеоспостережень у 

навчальних закладах, 

залучення охоронних 

служб

12

4) проведення 

протипожежних заходів

 щороку

Виведення  котелень з  

підвальних приміщень  

навчальних закладів

7) проведення обстежень 

технічного стану 

приміщень та спортивних 

споруд навчальних закладів

 щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Моніторинг стану 

безпеки приміщень та 

спортивних споруд 

навчальних закладів

8) виведення котелень з 

приміщень навчальних 

закладів

 щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти



1 2 3 4 5 6 7 8 9 12

Місцеві бюджети

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Місцеві бюджети 1100,0 800,0 300,0

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Місцеві бюджети

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Місцеві бюджети

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Забезпечення належного 

стану територій закладів 

освіти
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2) висвітлення діяльності 

навчальних закладів на 

сайтах у засобах масової 

інформації

 щороку

Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

10) Асфальтування та 

облаштування територій 

закладів освіти

 щороку

8. Ефективне 

управління на 

основі 

партнерства між 

учнями, 

вчителями та 

батьками

1) активізація ролі 

громадських формувань 

(ради, батьківські комітети, 

учнівське самоврядування 

тощо)

 щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

В управлінні школою 

братиме участь 

громадське 

самоврядування 

працівників закладу, 

учнів та їхніх батьків. 

Наглядова рада школи 

здійснюватиме 

громадський нагляд,  

братиме  участь у 

визначенні стратегії 

розвитку навчального 

закладу, аналізуватиме  

діяльність посадових осіб, 

контролюватиме 

виконання кошторису 

та/або бюджету закладу, 

сприятиме залученню 

додаткових джерел 

фінансування.

У межах кошторису на утримання 

виконавців

Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

У межах кошторису на утримання 

виконавців

9) введення  до штатних 

розписів навчальних 

закладів посад практичних 

психологів та соціальних 

педагогів з метою 

забезпечення належного 

соціально-психологічного 

супроводу

 щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

Забезпечення якісного  

соціально-психологічного 

супроводу  у навчальних 

закладах району



1 2 3 4 5 6 7 8 9 12

Місцеві бюджети

Місцеві бюджети

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Місцеві бюджети

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Місцеві бюджети

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

Місцеві бюджети 16037,9 7422,6 8615,3

Кошти інших джерел, 

не заборонених 

чинним 

законодавством

23865,6 12097,0 11768,6

39903,5 19519,6 20383,9

У межах кошторису на утримання 

виконавцівКошти інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством

У межах кошторису на утримання 

виконавців
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3) публічне звітування 

керівників навчальних 

закладів перед учасниками 

навчально-виховного 

процесу, громадськістю про 

діяльність закладів

 щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

4) запровадження 

процедури призначення 

керівників навчальних 

закладів на конкурсній 

основі

 щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

У межах кошторису на утримання 

виконавців

5) залучення родин до 

організації навчально-

виховного процесу, 

здобуття батьками знань 

про розвиток дитини, 

ефективні способи 

виховання

 щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти

У межах кошторису на утримання 

виконавців

Разом за програмою

Всього за роками (тис. грн.)

6) здійснення контролю 

представниками 

батьківської громадськості 

за справедливим 

розподілом коштів та їх 

цільовим використанням

 щороку Відділ освіти,керівники 

закладів освіти


