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ПАСПОРТ МІСЦЕВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ 
 

«ОСВІТНІЙ ПРОСТІР МУЗИКІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ» 

1.  Ініціатор розроблення Програми –Музиківська сільська рада; 
2.  Керівник розробки проекту Програми -  відділ освіти та гуманітарного розвитку  
3.  Розробник Програми: відділ освіти та гуманітарного розвитку Музиківської сільської ради; 
4. Співрозробники Програми: структурні підрозділи Музиківської сільської ради та заклади освіти; 
5.  Відповідальні виконавці Програми: відділ освіти та гуманітарного розвитку, керівники 

заклади освіти; 
6. Термін реалізації Програми – 2018 - 2021 роки; 
7.  Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми: місцевий бюджет, державний 

бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством. 
 

І. ВСТУП 
Серед соціальних інститутів суспільства освіта займає одну з провідних позицій. Як зазначено в 
Національній доктрині розвитку освіти, затвердженій Указом Президента України від 17.04.2002 
№347/2002, вона є основою розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорукою 
майбутнього України. Одним із найважливіших напрямів державної політики України є 
реформування системи освіти, підвищення її якості в нових економічних і соціокультурних 
умовах. Місцева програма «Новий освітній простір Музиківської об’єднаної територіальної 
громади» базується на Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 
дошкільну освіту», Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, 
схваленій Указом Президента України від 25.06.2013 № 344/2013, Концепцією Нової української 
школи. Програма 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 ОТГ. 
Відповідно до чинного законодавства базовою основою Програми є наступні принципи: 
 доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються 
закладами освіти; 
 рівність умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; 
 гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей; 
 органічний зв’язок зі світовою та національною історією, культурою, традиціями; 
 незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій; 
 науковий, світський характер освіти; 
 гнучкість і прогностичність системи освіти; 
 єдність і наступність системи освіти; 
 безперервність і різноманітність освіти; 
 поєднання державного управління і громадського самоврядування в освіті. 



 
Основними напрямами діяльності у сфері освіти є: 
 реформування системи освіти; 
 оновлення згідно з вимогами часу нормативної бази системи освіти; 
 модернізація структури, змісту та організації освіти на засадах компетентнісного підходу; 
 побудова ефективної системи національного виховання, розвитку й соціалізації дітей та 
молоді; 
 забезпечення доступності та безперервності освіти протягом усього життя; 
 розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті, підвищення якості освіти на інноваційній 
основі; 
 інформатизація освіти, удосконалення бібліотечного та інформаційно-ресурсного забезпечення 
освіти; 
 забезпечення проведення національного моніторингу системи освіти; 
 підвищення соціального статусу педагогічних працівників; 
 створення сучасної матеріально-технічної бази системи освіти; 
 впровадження дистанційної форми навчання з опануванням нових освітніх платформ. 
У зв’язку з необхідністю змін, спрямованих на підвищення якості освіти в нових економічних і 
соціокультурних умовах та завершенням ряду освітянських програм виникла необхідність у 
прийнятті місцевої програми розвитку освіти «Новий освітній простір Музиківської об’єднаної 
територіальної громади». 
ІІ. 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. 
ІІІ. 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. 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; 
 організація навчально-виховного процесу з дотриманням усіх карантинних вимог. 

 



        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; 
 організація освітнього процесу за очною, дистанційною чи змішаною формами навчання 
з урахуванням всіх карантинних вимог. 



ІV. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 
Підрозділ 1. Дошкільна освіта 

Модернізація змісту та підвищення якості дошкільної освіти 
 
 

№ 
з/п 

Заходи Програми Відповідальні за 
виконання 

Термін 
виконання 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(тис. грн.) 

Очікуваний результат 

1. Проведення ІІ етапу Всеукраїнського Відділ освіти та 2018 Обсяг видатків Підвищення престижності 
конкурсу майстерності педагогічних 
працівників дошкільних навчальних закладів 
«Вихователь року» 

гуманітарного 
розвитку 

2019 
2020 
2021 

визначається при 
затвердженні 
бюджету 

професії вихователя дошкільного 
навчального закладу в суспільстві; 
оптимізація інноваційної 

     діяльності вихователя, 
     удосконалення його фахової 
     майстерності 
2. Проведення урочистих заходів із нагоди Дня 

дошкілля та Дня працівників освіти, 
преміювання 

Відділ освіти та 2018 47,00 Формування позитивної 
 гуманітарного 2019 47,00 громадської думки про професію 
 розвитку 2020 47,00 вихователя дошкільного 
  2021 50,00 навчального закладу 
3. Забезпечення педагогічних працівників Відділ освіти та 2018 20,00 Зміцнення навчально - методичної 

 дошкільних навчальних закладів фаховими гуманітарного 2019 20,00 бази закладів дошкільної освіти, 
 періодичними виданнями, науково - розвитку та 2020 20,00 підвищення професійного рівня 
 методичною літературою, розвивальними директори закладів 2021 20,00 педагогів 
 іграми, дидактичними та навчально - дошкільної освіти    
 наочними,ігровими посібниками для всіх     
 вікових груп.     
4. Проходження курсів підвищення кваліфікації Відділ освіти та 2018 8,00 Підвищення фахової майстерності 

 педагогічних працівників гуманітарного 2019 10,00 педагогічних працівників 
  розвитку 2020 10,00  
   2021 10,00  
5. Проведення медичного профілактичного Відділ освіти та 2018 7,60 Підвищення престижності 

 огляду гуманітарного 2019 8,00 професії вихователя дошкільного 
  розвитку 2020 8,00 навчального закладу 
   2021 10,00  



6 Технічна підтримка «КУРС: Дошкілля» Відділ освіти та 2018 2,00 Обслуговування програмного 
  гуманітарного 2019 2,20 забезпечення «КУРС: Дошкілля» 
  розвитку 2020 2,20  
   2021 2,20  

 

Матеріально-технічний розвиток дошкільних навчальних закладів 
№ 
з/п 

Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін 
виконання 

Орієнтовні обсяги 
фінансування 

(тис. грн.) 

Очікуваний результат 

1. Реконструкція навчальних Відділ містобудування та 2018 Обсяг видатків Збільшення кількості місць 
закладів дошкільної освіти архітектури, розвитку 

інфраструктури, житлово- 
2019 
2020 

визначається при 
затвердженні бюджету 

у закладах дошкільної 
освіти 

  комунального господарства, 2021   
  енергоефективності та    
  благоустрою та директори ЗДО    
2. Капітальний ремонт 

будівель, приміщень та 
систем життєзабезпечення 
ЗДО 

Відділ містобудування та 2018 15,00 Забезпечення належних 
 архітектури, розвитку 2019 15,00 умов для навчання та 
 інфраструктури, житлово- 2020 15,00 виховання дітей 
 комунального господарства, 2021 15,00 дошкільного віку; 
 енергоефективності та   раціональне використання 
 благоустрою та директори ЗДО   енергоресурсів, поширення 
    використання 
    альтернативних джерел 
    енергії 
3. Забезпечення дошкільних Відділ освіти та гуманітарного 2018 80,00 Зміцнення навчально - 

 навчальних закладів розвитку, директори ЗДО 2019 100,00 методичної бази закладів 
 сучасним обладнанням:  2020 100,00 дошкільної освіти, 
 меблями, іграшками,  2021 100,00 підвищення професійного 
 твердим і м’яким    рівня педагогів 
 інвентарем, ігровими     
 дитячими майданчиками     
 тощо, у тому числі     
 оснащення пралень та     
 харчоблоків технічним та     



 технологічним 
устаткуванням 

    

4. Установлення автоматичної Відділ освіти та гуманітарного 2018 4,00 Забезпечення пожежної 
 пожежної сигналізації в розвитку, директори ЗДО 2019 4,00 безпеки в закладах 
 ЗДО, оснащення  2020 854,00 дошкільної освіти 
 протипожежним  2021 15,00  
 інвентарем, перевірка     
 опору ізоляції електричної     
 мережі, навчання     
 відповідальних за пожежну     
 безпеку     
5. Підтримка мережі Інтернет Відділ освіти та гуманітарного 2018 2,00 Створення умов для 

 у закладах дошкільної розвитку, директори ЗДО 2019 2,00 впровадження 
 освіти  2020 2,00 електронного 
   2021 2,00 документообігу в ЗДО 
 Забезпечення національного виховання, розвитку і соціалізації дітей 

№ 
з/п 

Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін 
виконання 

Орієнтовні обсяги 
фінансування 

(тис. грн.) 

Очікуваний результат 

1. Забезпечення харчування  2018 372,00 Виконання норм з 
 вихованців закладів 2019 450,00 харчування дітей 
 дошкільної освіти 2020 450,00  
  2021 610,00  
2. Медикаменти та  2018 4,00 Забезпечення медичного 

 перев’язувальні матеріали 2019 6,00 обслуговування 
  2020 6,00  
  2021 6,00  
3. Забезпечення новорічними  2018 6,00 Створення інформаційної 

 подарунками 2019 8,00 системи підтримки 
  2020 8,00 освітнього процесу, 
  2021 8,00 розвиток мережі 
    електронних бібліотек 
 
Підрозділ 2. Загальна середня освіта 

 Модернізація змісту загальної середньої освіти 



№ 
з/п 

Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін 
виконання 

Орієнтовні обсяги 
фінансування 

(тис. грн.) 

Очікуваний результат 

1. Проведення ІІ етапу Відділ освіти та гуманітарного 2018 Обсяг видатків Підвищення престижу 
конкурсу «Вчитель року». 
Нагородження переможців 

розвитку 2019 
2020 

визначається при 
затвердженні бюджету 

педагогічної діяльності 

 грошовими винагородами  2021   
 або цінними подарунками     
2. Оновлення фонду 

шкільних бібліотек 
навчально-методичною, 
науково-популярною 
літературою, фаховими 
періодичними виданнями, 
електронними засобами 
навчального призначення, 
електронними книгами 

Відділ освіти та гуманітарного 2018 50,00 Створення інформаційної 
 розвитку, бібліотекарі 2019 50,00 системи підтримки 
  2020 50,00 освітнього процесу, 
  2021 50,00 розвиток мережі 
    електронних бібліотек 

3. Виготовлення документів Відділ освіти та гуманітарного 2018 2,00  
 про освіту розвитку 2019 2,00 
   2020 2,00 
   2021 2,00 
4 Розробка проектів Відділ освіти та гуманітарного 2018 0 Створення умов для 

 нормативної те розвитку 2019 0 надання якісних та 
 технологічної документації,  2020 120,0 безпечних послуг з 
 навчаненя по «Система  2021    0 харчування дітей. 
 управління безпечністю     
 харчових продуктів     
 ISO22000:2007» з видачею     
 свідоцтва     
  
 Забезпечення національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді 
№ 
з/п 

Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін 
виконання 

Орієнтовні обсяги 
фінансування (тис. 
грн.) 

Очікуваний результат 

1. Нагородження переможців Відділ освіти та гуманітарного 2018 Обсяг видатків Розроблення цілісної 
ІІ та ІІІ етапу 
Всеукраїнських учнівських 

розвитку 2019 
2020 

визначається при 
затвердженні бюджету 

системи виявлення та 



 олімпіад із базових 
дисциплін, Всеукраїнського 
конкурсу - захисту науково 
- дослідницьких робіт учнів 
- членів Малої академії 
наук України 

 2021  супроводження обдарованої 
молоді 

2. Проведення спортивно - Відділ освіти та гуманітарного 2018 5,00 Удосконалення 
 масових заходів для розвитку 2019 5,00 фізкультурно - оздоровчої 
 учнівської молоді за  2020 5,00 та спортивно -масової 
 програмою обласної  2021 5,00 роботи з учнівською 
 спартакіади    молоддю 
3. Забезпечення Відділ освіти та гуманітарного 2018 513,00 Харчування учнів 1-4-х 

 безкоштовним харчуванням розвитку, директори закладів 2019 570,00 класів та учнів 5-11 класів 
  загальної середньої освіти 2020 6500,00 пільгових категорій 
   2021 570,00  
4. Забезпечення новорічними Відділ освіти та гуманітарного 2018 12,00  

 подарунками здобувачів розвитку, директори закладів 2019 13,00 
 освіти початкової школи загальної середньої освіти та 2020 13,00 
  директори ЗЗСО 2021 13,00 
5. Забезпечення літнього Відділ освіти та гуманітарного 2018 80,00 Оздоровлення влітку дітей 

 відпочинку дітей розвитку, директори закладів 2019 100,00 у пришкільних 
  загальної середньої освіти 2020 100,00 відпочинкових таборах 
   2021 100,00  

 

 Інформатизація освіти 
№ 
з/п 

Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін 
виконання 

Орієнтовні обсяги 
фінансування (тис. 
грн.) 

Очікуваний результат 

1. Забезпечення закладів Відділ освіти та гуманітарного 2018 5,00 Вільний доступ навчальних 
 загальної середньої освіти розвитку 2019 5,00 закладів до світових 
 широкосмуговим доступом  2020 5,00 інформаційних ресурсів 
 до мережі Інтернет  2021 5,00  
2. Технічна підтримка Відділ освіти та гуманітарного 2018 2,00 Обслуговування 

 «КУРС: Школа» розвитку 2019 2,20 програмного забезпечення 
   2020 2,20 «КУРС: Школа» 
   2021 2,20  



3 Підключення до мережі Відділ освіти та гуманітарного 2018 1,5 Вільний доступ навчальних 
 Єдиної Державної розвитку 2019 1,5 закладів до інформаційних 
 Електронної бази освіти  2020 1,5 ресурсів 
   2021 0  

 Матеріально-технічний розвиток закладів загальної середньої освіти 
№ 
з/п 

Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін 
виконання 

Орієнтовні обсяги 
фінансування (тис. 
грн.) 

Очікуваний результат 

1. Обладнання спортивних Відділ містобудування та 2018 Обсяг видатків Покращення умов розвитку 
майданчиків для 
проведення спортивно- 

архітектури, розвитку 
інфраструктури, житлово- 

2019 
2020 

визначається при 
затвердженні бюджету 

фізкультурно- оздоровчої 
та спортивно-масової 

 масових заходів комунального господарства, 2021  роботи в закладах освіти 
  енергоефективності та    
  благоустрою та директори ЗЗСО    
2. Поточний ремонт 

приміщень та будівель шкіл 
Відділ містобудування та 2018 40,00 Забезпечення належних 

 архітектури, розвитку 2019 50,00 умов для навчання учнів у 
 інфраструктури, житлово- 2020 250,00 закладах загальної 
 комунального господарства, 2021 250,00 середньої освіти 
 енергоефективності та    
 благоустрою та директори ЗЗСО    
3. Оснащення сучасним Відділ освіти та гуманітарного 2018 200,00 Підвищення якості надання 

 обладнанням (апаратура, розвитку, директори ЗЗСО 2019 200,00 природничо - математичної 
 прилади, пристрої,  2020 200,00 освіти 
 пристосування тощо)  2021 200,00  
 навчальних кабінетів     
4. Оснащення 1-х класів НУШ Відділ освіти та гуманітарного 2018 154,00 Реалізація Концепції нової 

  розвитку, директори ЗЗСО 2019 200,00 української школи 
   2020 200,00  
   2021 200,00  
5. Проведення дератизації, Відділ освіти та гуманітарного 2018 8,00 Забезпечення дотримання 

 дезинсекція, асенізація розвитку 2019 8,00 санітарно-епідеміологічних 
 закладів освіти  2020 15,00 норм 
   2021 15,00  



6. Придбання матеріалів, Директори ЗЗСО 2018 90,00 Зміцнення матеріально - 
 обладнання та інвентаря  2019 100,00 технічної бази закладів 
 для щоденної діяльності  2020 100,00 загальної середньої освіти 
 закладів  2021 100,00  
7. Оновлення матеріально- Директори ЗЗСО 2018 Обсяг видатків Розвиток культурно- 

технічної бази актових 
закладів освіти. 

 2019 
2020 

визначається при 
затвердженні бюджету 

масової діяльності закладів 
освіти. 

   2021   
 Створення сприятливих умов для праці в закладах освіти 
№ 
з/п 

Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін 
виконання 

Орієнтовні обсяги 
фінансування (тис. 
грн.) 

Очікуваний результат 

1. Проведення медичного Відділ освіти та гуманітарного 2018 40,00 Підвищення престижу 
 профілактичного огляду розвитку 2019 40,00 педагогічної праці 
   2020 40,00  
   2021 40,00  
2. Проходження курсів Відділ освіти та гуманітарного 2018 21,00 Підвищення фахової 

 підвищення кваліфікації розвитку 2019 35,00 майстерності 
 педагогічних працівників  2020 35,00 педпрацівників 
   2021 35,00  
3. Проходження повторної Відділ освіти та гуманітарного 2018 9,00  

 перевірки знань операторів розвитку, директори ЗЗСО 2019 9,00 
 котелень  2020 16,00 
   2021 16,00 
4. Оплата праці голова МО Відділ освіти та гуманітарного 2018 100,00 Забезпечення методичного 

  розвитку, бухгалтерсько- 2019 120,00 супроводу ЗЗСО 
  фінансовий відділ 2020 120,00  
   2021 0  
3. Корекційна та інклюзивна освіта 

 Забезпечення умов для навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами 
№ 
з/п 

Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін 
виконання 

Орієнтовні обсяги фінансування 
(тис. грн.) 

Очікуваний 
результат 

Місцеве Державне 



1. Системний кваліфікований  2018 Обсяг видатків  Реалізація права на 
психолого- педагогічний 
супровід дітей з 
особливим потребами та їх 

2019 
2020 
2021 

визначається при 
затвердженні 
бюджету 

 освіту осіб з 
особливими 
потребами 

 батьків     
2. Забезпечення методичного Відділ освіти та гуманітарного 2018 12,00  Реалізація права на 

 супроводу осіб з розвитку 2019 12,00 освіту осіб з 
 особливими потребами  2020 12,00 особливими 
   2021 12,00 потребами 

 

4. Забезпечення регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників 
№ 
з/п 

Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін 
виконання 

Орієнтовні обсяги фінансування 
(тис. грн.) 

Очікуваний 
результат 

Місцеве Державне 
1. Закріплення за КЗ 

«Східненська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Музиківської 

Відділ освіти та гуманітарного 
розвитку 

2018 
2019 
2020 
2021 

Обсяг видатків 
визначається при 
затвердженні 
бюджету 

 
 

створити умови для 
забезпечення у 
сільській місцевості 
регулярного 
безоплатного 
перевезення учнів та 
педагогічних 
працівників до місць 
навчання, роботи і 
додому 

 сільської ради Білозерського     
 району Херсонської області»     
 території обслуговування з     
 урахуванням потреби в     
 організації підвезення учнів     
 та педагогічних працівників     
 у сільській місцевості.     
2.  

 
 
 
Внесення змін до Програми, 

Відділ освіти та гуманітарного 
розвитку 

2018 
2019 
2020 
2021 

Обсяг видатків 
визначається при 
затвердженні 
бюджету 

 створити умови для 
забезпечення у 
сільській місцевості 
регулярного 
безоплатного 
перевезення учнів та 
педагогічних 
працівників до місць 
навчання, роботи і 
додому 

 враховуючи потреби    
 сьогодення з додержанням    
 вимог чинного    
 законодавства.    



3. При формуванні місцевого 
бюджету на 2018 та наступні 
роки (або внесенні змін до 
бюджетів ) передбачити 

Відділ освіти та гуманітарного 
розвитку 

2018 
2019 
2020 
2021 

Обсяг видатків 
визначається при 
затвердженні 
бюджету 

 створити умови для 
забезпечення у 
сільській місцевості 
регулярного 
безоплатного 
перевезення учнів та 
педагогічних 
працівників до місць 
навчання, роботи і 
додому 

 фінансування видатків на    
 виконання заходів,    
 необхідних для забезпечення    
 паливно-мастильними    
 матеріалами та безпечної    
 експлуатації транспортного    
 засобу.    
4.  Відділ освіти та гуманітарного 

розвитку 
2018 
2019 
2020 
2021 

Обсяг видатків 
визначається при 
затвердженні 
бюджету 

 створити умови для 
забезпечення у 
сільській місцевості 
регулярного 
безоплатного 
перевезення учнів та 
педагогічних 
працівників до місць 
навчання, роботи і 
додому 

 Створення відповідних 
місць 

   

 для розміщення шкільного    
 транспорту (особливо в    
 зимовий час).    
5. Забезпечення контролю за 

безпекою перевезення учнів. 
Відділ освіти та гуманітарного 
розвитку 

2018 
2019 
2020 
2021 

Обсяг видатків 
визначається при 
затвердженні 
бюджету 

 створити умови для 
забезпечення у 
сільській місцевості 
регулярного 
безоплатного 
перевезення учнів та 
педагогічних 
працівників до місць 
навчання, роботи і 
додому 

6. У межах чинного 
законодавства введення 
посад медпрацівника та 
вихователя, які матимуть 
відповідну освіту, будуть 
відповідати за випуск на 
маршрут шкільного автобуса 

Відділ освіти та гуманітарного 
розвитку 

2018 
2019 
2020 
2021 

Обсяг видатків 
визначається при 
затвердженні 
бюджету 

 створити умови для 
забезпечення у 
сільській місцевості 
регулярного 
безоплатного 
перевезення учнів та 
педагогічних 
працівників до місць 



 та здійснювати супровід 
дітей до місць навчання, 
тощо. 

    навчання, роботи і 
додому 

7. При формуванні місцевого 
бюджету на 2018 та наступні 
роки (або внесенні змін до 
бюджету) передбачити 

Відділ освіти та гуманітарного 
розвитку 

2018 
2019 
2020 
2021 

Обсяг видатків 
визначається при 
затвердженні 
бюджету 

 створити умови для 
забезпечення у 
сільській місцевості 
регулярного 
безоплатного 
перевезення учнів та 
педагогічних 
працівників до місць 
навчання, роботи і 
додому 

 фінансування видатків на    
 отримання ліцензії медичним    
 працівником Східненської    
 загальноосвітньої школи І-ІІІ    
 ступенів для проведення    
 перед-рейсового медичного    
 огляду водіїв .    

 

Також для надання якісних освітніх послуг передбачити : 
-Оплату праці молодшого обслуговуючого персоналу, 
- Оплату комунальних платежів закладів освіти, 
V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 
Реалізація заходів Програми дозволить: 

 зміцнити матеріально-технічну базу закладів загальної середньої та дошкільної освіти;
 збільшити кількість місць у закладах дошкільної освіти ;
 здійснити капітальний ремонт приміщень, будівель та систем життєзабезпечення закладів освіти;
 створити сприятливі умови для провадження освітньої діяльності в повному обсязі відповідно до державних освітніх стандартів та 

Концепції Нової української школи;
 реалізувати право на освіту осіб з особливими освітніми потребами;
 підвищити престижність праці педагога.
 - вирішувати відповідні проблеми освіти на більш високому рівні з урахуванням диференціації, індивідуалізації навчання, організації 

систематичного та якісного контролю за навчальними досягненнями учнів;
 - поліпшити якість знань учнів, ефективно використовувати наявну матеріально-технічну базу, кадровий потенціал педагогічних працівників, 

фінансові можливості освітянської галузі в сільській місцевості;


