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1. Паспорт Цільової програми розвитку освіти на 2019 рік 

(далі Програма)
1 Ініціатор розроблення програми Нижньосироватська  сільська  рада  (Відділ

освіти)
2 Дата, номер  і назва 

розпорядчого документу органу 
виконавчої влади про 
розроблення програми

3 Розробник програми Нижньосироватська  сільська  рада  (Відділ
освіти)

4 Співрозробники програми Відділ  освіти  Нижньосироватської
сільської ради

5 Відповідальний 
виконавець  програми

Відділ  освіти  Нижньосироватської
сільської ради

6 Учасники програми Нижньосироватська  сільська  рада,  Відділ
освіти Нижньосироватської сільської ради,
навчальні заклади

7 Терміни реалізації програми 2019 рік
8 Перелік місцевих  бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 
програми

Державний, обласний,сільський бюджет 

9 Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми

9112,7 тис. грн.

2.Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма
Освіта  –  одна  з  найбільш  масштабних  і  фундаментальних  складових

держави.  Освітній  простір  забезпечує  потреби  всіх  категорій  населення  в
навчанні  й  вихованні,  наданні  різних  видів  освітніх  послуг.  Головним
напрямом  його  вдосконалення  є  досягнення  практичних  результатів  щодо
розширення доступності, зростання ефективності, підвищення якості освіти на
всіх рівнях.

Створення  і  розвиток  умов  доступності  та належної  якості  освіти  є
гострою сьогоденною і стратегічною потребою. 

Курс  керівництва  держави  на  посилення  ролі  регіонів  у  регулюванні
суспільного  життя  та  соціально-економічного  розвитку  зумовив  переоцінку



традиційних факторів розвитку, у тому числі й переосмислення функції освіти,
набуття  нею  першочергового  значення  як  рушійної  сили  позитивних
суспільних змін. 

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти для кожної дитини
необхідно зрівняти стартові можливості дітей, що збільшить їхні освітні шанси.
Одним із шляхів досягнення цієї мети є забезпечення охоплення дошкільною
освітою. 

Розвиток  системи  шкільної  освіти  вимагає  постійного  оновлення
технологій  та  їх  прискореного  впровадження  для  швидкої  адаптації  до
суспільно-політичних, економічних і технологічних змін у світовому просторі.

В умовах становлення і розвитку високотехнологічного інформаційного
суспільства  в  Україні  виникає  необхідність  підвищення  якості  та
пріоритетності  шкільної  природничо-математичної  освіти,  включення
предметів цього циклу до навчальних планів усіх рівнів освіти.

У  навчальному  процесі  гостро  відчувається  нестача  і  застарілість
навчально-методичних ресурсів. 

Існує  нагальна  потреба  вдосконалення  системи  пошуку,  розвитку  й
педагогічної підтримки талановитих дітей та підлітків, стимулювання творчого
самовдосконалення учнівської молоді, самореалізації особистості в сучасному
суспільстві. 

Важливим завданням є забезпечення повноцінного виховання та навчання
дітей-інвалідів та дітей з особливими освітніми потребами.  Однією з умов для
виховання дитини-інваліда в сім’ї, отримання освіти за місцем проживання є
впровадження  інклюзивного  навчання.  Саме  ця  форма  навчання  передбачає
створення  того  освітнього  середовища,  яке  б  відповідало  потребам  і
можливостям  кожної  дитини,  незалежно  від  особливостей  її  психофізичного
розвитку.

Актуальною  проблемою  є  формування  єдиної  виховної  системи  на
засадах  духовних  цінностей  українського  народу,  забезпечення  творчого,
інтелектуального та духовного розвитку дітей. 

Подальшого  оновлення  потребує  матеріально-технічна  база закладів
дошкільної та загальної середньої освіти. 

Програма розроблена відповідно до Конституції України, Конвенції «Про
права дитини», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,
«Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства»,
«Про місцеве самоврядування в Україні», постанов Кабінету Міністрів України
з питань освіти, документів Міністерства освіти і  науки України.  При цьому
Програма  максимально  враховує  положення  нових  законів,  законопроектів  і
стратегічних  документів,  які  прямо  чи  опосередковано  будуть  впливати  на
розвиток  освіти.  Відповідно,  механізми  реалізації  та  порядок  фінансування
Програми базуються на тісній кооперації з державними, обласними, районними
програмами та програмами розвитку об’єднаної територіальної громади.



Освіта  є  цілісною  системою,  що  забезпечує  реалізацію  особистісних
потреб кожної людини в умовах безперервної освіти.

У Нижньосироватській громаді функціонує 2 заклади дошкільної освіти.
Протягом 2018 року збережено мережу і наповненість груп у діючих закладах.

Різними формами дошкільної освіти охоплено 173 дітини віком від 1 до
6 років.  

Нова  українська  школа  –  це  ключова  реформа  Міністерства  освіти  і
науки.  Головна мета – створити школу,  у якій буде приємно навчатись  і  яка
даватиме  учням  не  тільки  знання,  як  це  відбувається  зараз,  а  й  вміння
застосовувати їх у житті.

НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до
їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку
та  бути  відповідальними  громадянами.  Водночас  батькам  теж  сподобається
відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння.

Мережа  закладів загальної середньої освіти становить  2 заклади (441
учень). 

Поступово  збільшується  кількість  першокласників:  з  35 учнів у  2017
році до 58 – у 2018 році.

З  метою  реалізації  нових  стандартів  початкової  освіти  приміщення
закладів  загальної  середньої  освіти  потребують  модернізації  та  покращення
матеріально-технічної  бази,  а  саме:  сучасні  ремонти,  придбання  навчальних
комп’ютерних  комплексів  з  мультимедійними  засобами  навчання  та
інтерактивними матеріалами (програмами)  для  вивчення  базових  предметів,
придбання нових меблів, що забезпечуватимуть індивідуальні потреби кожної
дитини та сприяти роботі дітей в малих групах, крім того необхідні місця для
збереження одягу та особистих речей учнів, шафи для зберігання наочностей,
роздаткових матеріалів, робоче місце вчителя.

Із 134 учнів шкіл, які проживають за межею пішохідної доступності та
потребують  підвезення  до  місць  навчання,  організованим  підвезенням
охоплені  всі  учні,  шкільним  автобусом  підвозяться  35  (26%)  учнів
Старосільської ЗОШ та 99 учнів Нижньосироватської ЗОШ імені Б.Грінченка
підвозяться  транспортом  ТОВ  «Липоводолинський  Райснаб»  та  рейсовим
автобусом.  Для  забезпечення  безперебійного  руху  шкільного  автобуса
необхідно  здійснювати  поточний   ремонт,  щоденний  технічний  огляд,
страхування  транспортного  засобу,  придбати  паливно-мастильні  матеріали,
шини.

У  навчальних  закладах  знаходиться  68  персональних  комп’ютерів,  5
планшетів. Проблемою є те, що комп’ютерна техніка швидко зношується, для
загальноосвітніх навчальних закладів необхідно придбати  20 комп’ютерів, два



навчальних комп’ютерних комплекси з мультимедійними засобами навчання,
58 планшетів. 

Доступ  до  мережі  Інтернет  мають  100%  закладів  освіти.  Вирішена
проблема швидкісного доступу до мережі Інтернет.

Нагальною  проблемою  є  забезпечення  загальноосвітніх  навчальних
закладів  навчальним  обладнанням  з  природничо-математичних  та
технологічних дисциплін.

Проведення  навчально-методичних  семінарів,  науково-практичних
конференцій,  професійних  конкурсів,  «круглих  столів»  сприяє  зростанню
рівня  професійної  майстерності  педагогічних  кадрів,  здатних  працювати  на
засадах інноваційних підходів до організації навчально-виховного процесу в
навчальних закладах.

Існує  необхідність  у  створенні  умов  для  реалізації  інклюзивного
навчання  в  загальноосвітніх  навчальних  закладах  та системному
кваліфікованому психолого-педагогічному супроводі дітей з  інвалідністю, їх
батьків, що дасть  змогу  забезпечити  право  дітей  з  інвалідністю на  родинне
виховання.

Сьогодення  потребує  вирішення  складних  і  відповідальних  завдань  у
системі  освіти,  а  існуюче  фінансове  забезпечення  вимагає  пошуку  нових
підходів до менеджменту освітньої галузі для їх виконання. 

3. Визначення мети програми
Метою  Програми є забезпечення  стабільного  розвитку  системи  освіти

регіону  відповідно  до  вимог  суспільства,  економіки,  забезпечення
особистісного розвитку дітей та молоді згідно з їх індивідуальними здібностями
і потребами.

4.Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування, строки та етапи виконання програми

Програма реалізується в один етап – у 2019 році. 
Виконання завдань Програми передбачається шляхом:
здійснення системи заходів цієї Програми, а також за потреби, розробка

інших  програм  і  проектів  щодо  забезпечення  якісної  освіти  в  усіх  ланках
системи освіти;

подальший структурний і якісний розвиток мережі навчально-виховних
закладів  усіх  типів  і  форм  власності  з  одночасним  розвитком  ресурсного
забезпечення  в  них  умов  доступності  здобуття  якісної  освіти,  збагачення
освітнього середовища; 

управлінське і науково-методичне забезпечення розбудови інноваційних
моделей  освіти  на  основі  концепцій  гуманізації,  відкритої  освіти  та
компетентнісного підходу; 



пошук  і  реалізація  сучасних  ефективних  структур  виховання,
спрямованих  на  формування  системи  цінностей  особистості,  адекватних
актуальним  завданням  розбудови  суспільства   в  Україні  та  її  інтеграції  в
європейський простір та світове співтовариство.
5. Перелік завдань Програми

Основними завданнями Програми є:
збереження  та  зміцнення  здоров’я  дітей,  учнівської  молоді  протягом

усього періоду перебування в закладах освіти;
забезпечення  конституційних  прав  і  державних  гарантій  щодо

доступності здобуття дошкільної освіти;
забезпечення функціонування та розвитку мережі дошкільних навчальних

закладів різних типів і форм власності;
запровадження  у  дошкільних  та  загальноосвітніх  навчальних  закладах

інклюзивного  навчання  з  урахуванням  побажань  батьків  або  осіб,  які  їх
замінюють;

зміцнення  та  модернізація  навчально-методичної  та  матеріально-
технічної бази дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів;

оснащення навчальних закладів  засобами інформаційно-комунікаційних
технологій;

реалізація освітніх потреб обдарованої молоді;
забезпечення психологічного супроводу навчально-виховного процесу.
6. Напрями діяльності та заходи Програми
Напрями  діяльності  та  заходи  Програми,  строки  їх  виконання  та

очікуваний результат наведено в додатку.
 7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Управління  виконанням  Програми  та  контроль  за  ходом  виконання

здійснюватиметься скоординованими діями сільської ради та відділу освіти, у
межах їх повноважень.

Поточна  системна  діяльність  з  управлінського  забезпечення  реалізації
Програми  покладається  на  відділ  освіти,  що  передбачає  організацію,
планування,  керівництво,  координацію  людських  і  матеріальних  ресурсів
упродовж  усього  періоду  дії  Програми,  систематичне  оцінювання  впливу  її
реалізації на якісні зміни в освіті, окремих її складових.

Поточний  контроль  за  ходом  реалізації  Програми  покладається  на
постійну  комісію сільської  ради  з  питань  молоді,  освіти,  культури,  охорони
здоров’я та соціального захисту. 

Відкритість  управлінських  дій  буде  забезпечуватися  прилюдним
звітуванням про хід реалізації Програми на офіційному сайті сільської ради, а
також прозорістю використання фінансових ресурсів.



8. Очікувані результати
Виконання Програми дасть змогу забезпечити досягнення до завершення

2019 року таких показників: 

№
з/п

Найменування показника

1 Охоплення дітей дошкільною освітою
2 Оснащення  загальноосвітніх  навчальних  закладів

відповідно до вимого Державного стандарту початкової освіти
3 Підвезення  учнів  та  вчителів  шкіл,  які  проживають  за  межею

пішохідної доступності, до місць навчання та роботи й у зворотному
напрямку

4 Економія  бюджетних  коштів  за  рахунок  упровадження  заходів  з
енергозбереження

5 Створення  умов  для  навчання  дітей  з  особливими  освітніми
потребами

9.   Фінансове забезпечення
Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок коштів

державного, обласного,  місцевого бюджету у межах видатків на галузь освіти
на відповідний бюджетний період, а також за рахунок інших, не заборонених
чинним законодавством, джерел фінансування.

Перелік  заходів  і  завдань  Програми  з  орієнтовними  обсягами  їх
фінансування наведений у додатку  до Програми.

Ресурсне забезпечення Програми
тис. гривень

Обсяг коштів, 
що пропонується залучити на

виконання Програми

Рік Усього витрати
на виконання

програми

2019

Обсяг ресурсів усього
у тому числі:

14045 14045

державний бюджет 11140 11140

обласний бюджет 200 200
місцеві бюджети 2655 2655

інші джерела 50 50



№
з/п

Назва  напряму
діяльності 

Перелік  заходів
програми 

Строк  вико-
нання заходу

Виконавці
Джерела
фінансу-
вання 

Очікувані результати

тис. грн.
Усього

тис. грн.
2018 Очікувані 

результати

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Забезпечення
рівних  умов
доступу  до
отримання
дошкільної  освіти

Створення  умов  для
розвитку  і  виховання
дітей  з  особливими
освітніми  потребами
(відкриття  інклюзивних
груп  у  дошкільних  нав-
чальних закладах) 

2019  Відділ освіти  Місцевий
бюджет

 0 0 Підвищення
якості  надання
освітніх  послуг.
Реалізація
завдань  щодо
ранньої
соціалізації
дітей  з
особливими
потребами

 

2 Матеріально-
технічний
розвиток
дошкільних
навчальних
закладів 

Забезпечення  меблями
дошкільних  навчальних
закладів

2019 Відділ освіти Місцевий
бюджет

75 75

Інші джерела 50 50

3.1 Модернізація
навчальної  бази
загальноосвітніх
навчальних
закладів

Забезпечення  загаль-
ноосвітніх  навчальних
закладів  сучасною
комп’ютерною  та
мультимедійною
технікою

2019 Відділ освіти залишок
освітньої
субвенції,  що
склався
станом  на
01.01.2019
року

1800  1800 Підвищення
якості  надання
освітніх  послуг

Місцевий
бюджет

20 20

Інші джерела 0 0

Напрями діяльності та заходи Програми



3.2 Забезпечення  загаль-
ноосвітніх  навчальних
закладів обладнанням  з
природничо-
математичних  та
технологічних

дисциплін 

2019 Місцевий
бюджет

210 210

3.3 Забезпечення  нового
державного  стандарта
початкової освіти

2019 Відділ освіти Обласний
бюджет

200 200

Місцевий
бюджет

400 400

4.1 Забезпечення
рівного доступу до
якісної освіти

Проведення  олімпіад,
науково-методичних
заходів,  конкурсів
професійної
майстерності
педагогічних працівників

2019 Відділ освіти Місцевий
бюджет

0 0 Створення
механізму
підтримки  та
розвитку
творчого
потенціалу
обдарованої
молоді4.2 Відкриття  на  базі

загальноосвітніх
навчальних  закладів
класів  з  інклюзивною
формою навчання

2019 Відділ освіти

ЗЗСО

Місцевий
бюджет

 0 0 

4.3

Обслуговування
шкільного автобуса для
підвезення  учнів  до
місця  навчання  та  у
зворотному напрямку 

2019 Відділ освіти

Місцевий
бюджет

200 200

4.4
Підвезення  учителів до
місця  роботи та  у
зворотному напрямку

2019 Відділ освіти
Місцевий
бюджет

35 35

4.5 Встановлення доплати до 2019 відділ освіти Державний 40 40



посадового  окладу
педагогічним
працівникам,  які
підготували  переможців
міжнародних,
всеукраїнських, обласних
учнівських  олімпіад,
турнірів,  конкурсів,
спортивних  змагань у
розмірі  10%  до
посадового окладу

бюджет

5 Упровадження
психологічного
супроводу
навчально-
виховного процесу

Кадрове  забезпечення
навчальних  закладів
фахівцями психологічної
служби

2019 Відділ освіти

ЗЗСО

Державний
бюджет

300 300 забезпечення
навчальних
закладів
практичними
психологами  та
соціальними
педагогами

6.1 Забезпечення
рівного  доступу
дітей та учнівської
молоді  до  якісної
позашкільної
освіти 

 

Забезпечення
розширення  мережі
гуртків та інших творчих
об’єднань  у  навчальних
закладах

2019 Відділ освіти Місцевий
бюджет

50 50
Збільшення
кількості
гуртків  та
творчих
об’єднань, дітей
та  учнівської
молоді,
охоплених
позашкільною
освітою

6.2 Розроблення  та
реалізація  соціально-
освітніх  проектів
національно-
патріотичного,
природоохоронного
краєзнавчого,  художньо-

2019 Відділ освіти Місцевий
бюджет

0 0 Формування  в
дітей  та
учнівської
молоді  активної
громадянської
позиції,
залучення  їх  до



естетичного спрямування вирішення
актуальних
питань
життєдіяльності
громади

7 Зміцнення
матеріально-
технічної  бази
закладів та установ
освіти

Забезпечення проведення
капітального  та
поточного  ремонту
будівель,  споруд,
комунікацій  та
обладнання  закладів
загальної  середньої  та
дошкільної освіти

2019 Відділ освіти Державний
бюджет

9000 9000  Забезпечення
комфортних
умов
перебування
дітей  в
навчальних
закладах

Місцевий
бюджет 

1500 1500

8.1 Упровадження
заходів  з
енергозбереження

Гідро-хімічна  промивка
систем  опалення
навчальних закладів 

2019 Відділ освіти Місцевий
бюджет

150 150 Зменшення
обсягів
споживання
природного
газу,
електроенергії,
економія
бюджетних
коштів 

8.2 Заміна  світильників  та
ламп на енергозберігаючі

2019 Відділ освіти Місцевий
бюджет

15 15

 Усього за Програмою Державний
бюджет

9340 9340

Залишок
освітньої
субвенції,  що
склався
станом  на
01.01.2019
року

1800 1800

Обласний
бюджет

200 200

Місцевий
бюджет

2655 2655



Інші джерела 50 50

Усього 14045 14045


