
Інформація щодо виконання у І півріччі 2019 року 
МІСЦЕВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ 

«ОСВІТНІЙ ПРОСТІР МУЗИКІВСЬКОЇ ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
ГРОМАДИ» 

 

МЕТА ПРОГРАМИ  

Метою Програми є забезпечення стабільного розвитку системи освіти ОТГ 

відповідно до вимог суспільства, забезпечення особистісного розвитку дітей та молоді 

згідно з їх індивідуальними здібностями і потребами.  

ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ  

Програма буде реалізована за 3 напрямами, які мають значний вплив на розвиток 

системи освіти, а саме: 

Напрям 1. Дошкільна освіта.  

Напрям 2. Загальна середня освіта. 

Напрям 3. Корекційна та інклюзивна освіта. 

Завданнями Програми є: 

 у сфері дошкільної освіти:  

  розвиток мережі дошкільних навчальних закладів  відповідно до потреб населення; 

  забезпечення доступності  закладів освіти для дітей з особливими освітніми 

потребами, у тому  числі дітей з інвалідністю;  охоплення дітей з інвалідністю дошкільного  

віку різними формами навчання, відповідно до стану здоров’я, їх можливостей та 

здібностей;   

  забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, 

здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей;   

підвищення якості дошкільної освіти; 

  модернізація навчально-методичної та матеріально-технічної бази  закладів 

дошкільної освіти; 

 у сфері загальної середньої освіти:   

 розвиток мережі загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням 

демографічних, економічних, соціальних перспектив розвитку ОТГ, потреб громадян та 

суспільства;  

  формування освітнього середовища для розвитку, соціалізації та подальшого 

професійного самовизначення учнівської молоді;  

 підвищення якості загальної середньої освіти шляхом упровадження в навчально-

виховний процес інноваційних, інформаційно-комунікаційних педагогічних технологій;  

 удосконалення системи виявлення та підтримки обдарованих і здібних дітей; 

 запровадження дистанційного та індивідуального навчання, у тому числі для дітей 

з особливими освітніми потребами; 

  модернізація навчально-методичної та матеріально-технічної бази  закладів 

загальної середньої освіти; 

  створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення управління  

закладами освіти та моніторингу якості освіти; у сфері соціально-правового захисту 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, батьки яких є учасниками 

антитерористичної операції та дітей з особливими освітніми потребами:  

  забезпечення доступності  закладів освіти для дітей з особливими освітніми 

потребами, у тому  числі дітей з інвалідністю;  охоплення дітей з інвалідністю  шкільного 

віку різними формами навчання, відповідно до стану здоров’я, їх можливостей та 

здібностей;   



 оновлення навчально-матеріальної бази для організації освітньої, корекційно-

розвивальної,профілактичної  роботи у закладах освіти; 

  у сфері матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів:  капітальний 

ремонт будівель, приміщень та систем життєзабезпечення закладів освіти; 

 забезпечення підвезення учнів і вчителів до місця навчання, роботи та у зворотному 

напрямку; 

  оснащення загальноосвітніх навчальних закладів комп’ютерною технікою та 

мультимедійним обладнанням; 

  оснащення сучасним обладнанням (апаратура, прилади, пристрої, пристосування 

тощо) навчальних кабінетів природничо-математичних дисциплін. 

Програма розроблена та затверджена рішенням сесії від 22 грудня 2017 року № 214 

«Про затвердження цільових програм» - 

https://muzykivskaotg.gov.ua/documents/cjl3lr3qh08er0770sjomzo22 

Рішенням 415 від 20.12.2018 року «Про затвердження Програми соціально-

економічного та культурного розвитку на 2019 рік та цільових програм» Програма 

перезатвердженна в новій редакції з запланованим  фінансуванням – 950 000 грн. (КЗ 

«Музиківський ясла-садок» та КЗ «Східненський ясла-садок» - 150,000 тис грн, КЗ 

«Музиківська загальноосвітня школа» та КЗ «Східненська загальноосвітня школа» - 800,00 

тис.грн.) 

 

https://muzykivskaotg.gov.ua/documents/cjqi2xll90dg80658d89mg3z1 

Додатково на виконання програми виділені  кошти у сумі 258300 грн рішенням сесії 

537 від 18.06.2019 https://muzykivskaotg.gov.ua/documents/cjxon4pjmd0ci0887bz18sw0i, а саме на: 

- 7 698,00грн. -  на поточний ремонт газоспоживаючого обладнання котельні школи в с. 

Музиківка  (підготовка до опалювального періоду); 

- 8 602,00грн. – на поточний ремонт газоспоживаючого обладнання котельні школи в с. Східне 

(підготовка до опалювального періоду); 

- 50 000,00грн. – на купівлю обладнання для 1-го класу школи с. Східне (НУШ);  

- 131 000,00грн. – на оплату за встановлення панельних радіаторів у школі с. Східне; 

- 29 000,00грн. – на поточний ремонт вуличного освітлення території школи в с. Східне 

(встановлення 6 ліхтарів); 

- 12 000,00грн. – на розробку детального плану території щодо зміни цільового призначення 

частини земельної ділянки Музиківської школи, під реконструкцію спортивного залу з 

благоустроєм прилеглої території; 

- 20 000,00грн. - на поточні потреби ЗОШ  с. Музиківки та с. Східне; 

Рішенням сесії№457 від 15.03.2019 додатково на виконання програми, а саме на придбання 

підручників та виготовлення документів для будівництва шкільного гаражу  

https://muzykivskaotg.gov.ua/documents/cju8btznry9nj0611419p13y3 було виділено – 41900 грн 

Також на виконання Програми були спрямовані кошти залишків освітньої субвенції за 2018 рік 

у сумі 1500,0 тис.грн. https://muzykivskaotg.gov.ua/documents/cjvxsweazd3rb0811971q2uxk 

Звіти про використання коштів у розрізі комунальних закладів додаються. 

Використання: 

КЗ «Музиківський ясла-садок» - 10, 740 тис.грн 

КЗ «Східненський ясла-садок» - 34,732 тис грн, 

КЗ «Музиківська загальноосвітня школа» - 943,518 

 КЗ «Східненська загальноосвітня школа» - 614,665 тис.грн 

 

Секретар сільської ради      Л.С.Погрібна 


