
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

 
РІШЕННЯ

від 28 травня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про внесення змін 
до Цільової програми 
розвитку освіти на 2021 рік 

Відповідно до  Конституції  України,  Конвенції  «Про  права  дитини»,
Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону
дитинства», керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Нижньосироватська  сільська рада вирішила:

1. Внести  зміни  в  Цільову  програму  розвитку  освіти  на  2021  рік,
затверджену рішенням 2  сесії   8  скликання  Нижньосироватської  сільської
ради  від  23.12.2020  року,  а  саме:  розділ  «Напрями  діяльності  та  заходи
Програми» викласти в новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відповідальних
виконавців  та  постійну  комісію сільської  ради  з  питань  освіти,  культури,
фізкультури та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН





    Додаток до рішення 4 сесії 8 скликання 
         Нижньосироватської сільської ради «Про 

                внесення змін до Цільової програми розвитку
    освіти на 2021 рік» від 28.05.2021 року

№  з/
п

Назва  напряму
діяльності 

Перелік заходів програми 

Строк
вико-
нання
заходу 

Виконавці Джерела фінансування 

Очікувані результати

тис. грн.
Усього
тис. грн. 2021 Очікувані 

результати
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
навчальних закладах) 

2021 ВОКМСТ  Місцевий бюджет 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

2021 ВОКМСТ Місцевий бюджет 30 30

Інші джерела 50 50

3.1 Модернізація
навчальної  бази
загальноосвітніх
навчальних закладів

Забезпечення закладів  загальної  середньої
освіти  сучасною  комп’ютерною  та
мультимедійною технікою

2021 ВОКМСТ залишок  освітньої
субвенції,  що  склався
станом на 01.01.2020

570 570 Підвищення  якості
надання  освітніх
послуг

Місцевий бюджет 20 20

3.2 Забезпечення загальноосвітніх  навчальних
закладів обладнанням  з  природничо-
математичних та технологічних дисциплін 

2021 Місцевий бюджет 50 50

Забезпечення нового державного стандарта
початкової освіти

2021 ВОКМСТ Обласний бюджет 200 200
3.3 Місцевий бюджет 100 100

залишок  освітньої
субвенції,  що  склався

290 290

Напрями діяльності та заходи Програми



станом на 01.01.2020 
4.1 Забезпечення  рівного

доступу  до  якісної
освіти

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

2021 ВОКМСТ Місцевий бюджет Створення  механізму
підтримки  та
розвитку  творчого
потенціалу
обдарованої молоді

4.2 Функціонування на базі закладів загальної
середньої  освіти  класів  з  інклюзивною
формою навчання

2021 ВОКМСТ
ЗЗСО

Державний бюджет 45 45

4.3
Обслуговування шкільного автобуса для
підвезення  учнів  до  місця  навчання  та  у
зворотному напрямку 

2021 ВОКМСТ

Місцевий бюджет 70 70

4.4
Підвезення учителів до місця  роботи та у
зворотному напрямку

2021 ВОКМСТ
Місцевий бюджет 35 35

4.5

Встановлення  доплати  до  посадового
окладу  педагогічним  працівникам,  які
підготували  переможців  міжнародних,
всеукраїнських,  обласних  учнівських
олімпіад,  турнірів,  конкурсів,  спортивних
змагань у  розмірі  30%  до  посадового
окладу

2021 ВОКМСТ

Державний бюджет 120 120

5 Упровадження
психологічного
супроводу  навчально-
виховного процесу

Кадрове забезпечення навчальних закладів
фахівцями психологічної служби

2021 ВОКМСТ
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

2021 ВОКМСТ Місцевий бюджет 135 135
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-естетичного
спрямування

2021 ВОКМСТ Місцевий бюджет Формування  в  дітей  та
учнівської  молоді
активної  громадянської
позиції,  залучення їх до
вирішення  актуальних
питань  життєдіяльності
громади

7 Зміцнення  матеріально-
технічної  бази  закладів
та установ освіти

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

2021 ВОКМСТ Місцевий бюджет 1210 1210  Забезпечення
комфортних  умов
перебування  дітей  в
навчальних закладах

Державний бюджет 11955 11955

Капітальний ремонт харчоблоків та обідніх
зал,  придбання  обладнання  для
харчоблоків

2021 ВОКМСТ Місцевий бюджет 50 50

залишок  освітньої
субвенції,  що  склався
станом на 01.01.2020 року

1140 1140

8 Економія  бюджетних
коштів  за  рахунок
упровадження заходів з
енергозбереження

Заміна  світильників  та  ламп  на
енергозберігаючі

2021 ВОКМСТ Місцевий бюджет 15 15

9 Безпечне  та  якісне
харчування

Забезпечення  безкоштовним  харчуванням
дітей пільгових категорій закладів освіти та
харчування  учнів  1-4  класів  закладів
загальної середньої освіти

2021 ВОКМСТ Місцевий бюджет 910 910

 Усього за Програмою Державний бюджет 12420 12420

Залишок  освітньої
субвенції,  що  склався
станом на 01.01.2020 року

2000 2000

Обласний бюджет 200 200

Місцевий бюджет 2625 2625

Інші джерела 50 50

Усього 17295 17295

Секретар сільської ради Ольга КЛИМЕНКО




