
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМА СЕСІЯ
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від 23 грудня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про затвердження Програми 
розвитку освіти 
Нижньосироватської сільської 
ради на 2022 - 2024 роки

Відповідно  до пункту  22  частини  1  статті  26  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні»,  розглянувши Програму розвитку освіти
Нижньосироватської сільської ради на 2022 -2024 роки, погоджену рішенням
виконавчого  комітету  Нижньосироватської  сільської  ради  №  156  від
30.11.2021   року, з  метою  забезпечення  стабільного  розвитку  освіти  в
громаді, Нижньосироватська сільська рада вирішила:

  1. Затвердити Програму розвитку освіти Нижньосироватської сільської
ради на 2022 -2024 роки (додаток 1).

2. Контроль за виконанням   даного   рішення покласти на постійну
комісію  сільської  ради  з  питань  планування  соціально-економічного
розвитку,  бюджету,  фінансів,  житлово-комунального  господарства  та
управління комунальною власністю.

 

Сільський голова                                               Вячеслав СУСПІЦИН



Додаток 1
до  рішення  8  сесії  8  скликання
Нижньосироватської  сільської  ради «Про
затвердження  Програми  розвитку  освіти
Нижньосироватської  сільської  ради  на
2022 - 2024 роки» від 23.12.2021 року

Програма розвитку освіти

 Нижньосироватської сільської ради 

на 2022-2024 роки 

с. Нижня Сироватка
2021



1. Паспорт Програми розвитку освіти Нижньосироватської сільської
ради на 2022-2024 роки

(далі Програма)

1 Ініціатор розроблення 
програми

Виконавчий комітет 
Нижньосироватської сільської ради

2 Розробник програми Відділ освіти, культури, молоді, 
спорту та туризму 
Нижньосироватської сільської ради 

3 Відповідальний 
виконавець  програми

Відділ освіти, культури, молоді, 
спорту та туризму 
Нижньосироватської сільської ради

4 Учасники програми Нижньосироватська сільська рада, 
Відділ освіти, культури, молоді, 
спорту та туризму 
Нижньосироватської сільської ради, 
заклади освіти, громадські 
організації, батьки

5 Терміни реалізації програми 2022-2024 роки
6 Перелік місцевих  бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 
програми

Державний, місцевий бюджет 

7 Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми

21 996  тис. грн.



2.Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Цільова програма розвитку освіти Нижньосироватської сільської ради
на  2022-2024 роки (далі  –  Програма)  розроблена  з  метою  забезпечення
стабільного розвитку освіти в громаді.

У  цій  Програмі  враховані  завдання,  визначені  законами  України,
указами Президента України та урядовими документами в галузі 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.

Сучасна освіта стає стратегічною основою розвитку особистості. Вона
формує,  виховує  людину,  здатну  до  саморозвитку,  до  опрацювання
різноманітної  інформації,  використання  одержаних  знань,  які  необхідні  їй
для  подальшого  життєвого  та  професійного  вибору,  допоможуть
орієнтуватися  в  сучасних  реаліях,  бути  підготовленою  до  життя.  Цього
потребує сучасне суспільство, ринок праці, що стрімко розвивається.

Провідна  роль  у  реалізації  державної  політики  щодо  зміцнення
інтелектуального та  духовного потенціалу нації,  розвитку науки і  техніки,
збереження і примноження культурної спадщини належить педагогам. Саме
тому  надзвичайно  важливим  є  якісна  підготовка  сучасного  вчителя,  його
професійна  компетентність  та  вдосконалення  педагогічної  майстерності,
соціальний статус у суспільстві.

Перехід  від  індустріального  до  інформаційно-технологічного
суспільства  неможливий  без  впровадження  особистісно  орієнтованих
технологій  навчання,  максимальної  індивідуалізації  навчального  процесу,
створення  умов  для  саморозвитку  і  самонавчання  дітей,  осмисленого
визначення  ними своїх можливостей і життєвих цінностей. 

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, а й вміння застосовувати їх у житті.

З  метою  реалізації  нових  стандартів  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, шафи для зберігання
наочностей, роздаткових матеріалів, робоче місце вчителя, функціонування
медіатеки та інклюзивно-ресурсної кімнати. 

2020-й  став  роком  перших  конкретних  кроків  у  реформі  системи
шкільного  харчування.  Спочатку  було  розроблено  та  затверджено   План  
заходів  з  реформування  системи  шкільного  харчування (розпорядження
Кабінету  Міністрів  від  5  серпня  2020  р.  №  1008-р).  Відбулося  суттєве
оновлення нормативної бази:

 затверджено оновлений Санітарний регламент для закладів  загальної
середньої освіти;

 затверджено нові Норми та Порядок організації харчування учнів;
 затверджено нові гігієнічні вимоги до виробництва та обігу харчових

продуктів  на  потужностях,  розташованих  у  закладах  загальної  середньої
освіти;

 розроблено  методичні  рекомендації  щодо  здійснення  закупівель  у
сфері організації харчування в закладах освіти;

 підготовлено методичні настанови для використання системи аналізу
небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).

Наступним  важливим  кроком  реформи  буде  імплементація  змін  на
місцях,  впровадження  системи  контролю,  продовження  модернізації
харчоблоків  та  популяризації  культури  здорового  харчування  в
суспільстві. Ремонти  приміщень  харчоблоків  завершено,  потребує
покращення  та  оновлення  технологічне  обладнання  харчоблоків,  меблі  в
обідніх залах.

Для забезпечення безперебійного  руху шкільного автобуса  необхідно
здійснювати  поточний   ремонт,  щоденний  технічний  огляд,  страхування
транспортного засобу, придбати паливно-мастильні матеріали, шини.

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

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.

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є забезпечення  стабільного  розвитку  системи освіти
регіону  відповідно  до  вимог  суспільства,  економіки,  забезпечення

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1008-2020-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1008-2020-%D1%80#Text


особистісного  розвитку  дітей  та  молоді  згідно  з  їх  індивідуальними
здібностями і потребами.

4. Структура Програми
І Надання дошкільної освіти
ІІ Надання загальної середньої освіти
ІІІ Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи

із позашкільної роботи з дітьми
IV Інші програми та заходи у сфері освіти
V Напрями діяльності та заходи Програми

5. Очікувані результати
1. Забезпечення наступності і безперервності освіти у всіх її ланках.
2.  Реалізація  державної  політики  у  сфері  освіти,  підвищення  якості

освіти, впровадження Концепції «Нова українська школа».
3. Забезпечення рівних умов для дітей та учнівської молоді у здобутті

якісної  загальної  середньої,  дошкільної,  позашкільної  освіти  для
самореалізації можливостей і потреб кожного громадянина. Запровадження
альтернативних форм освіти. 

4. Створення умов адаптації, реабілітації та інтеграції в суспільство осіб
з особливими освітніми потребами.

5.  Упровадження  сучасних  освітіх  інновацій,  інформаційно-
комунікаційних технологій.

6.  Створення  сприятливих  умов  для  пошуку,  підтримки  та  розвитку
обдарованих дітей та молоді.

7.  Забезпечення здобуття освіти в умовах,  що гарантують збереження
здоров`я,  захист  порав  учнів  в  освітньому  процесі,  їх  психологічну  та
фізичну  безпеку.  Забезпечення  психологічного  супроводу  навчально-
виховного процесу.

8. Запровадження у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах
інклюзивного  навчання  з  урахуванням  побажань  батьків  або  осіб,  які  їх
замінюють.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Програма  є  довгостроковою  та  реалізовується  впродовж  2022-2024

років. У разі потреби до неї вносяться зміни згідно з установленим порядком.
Управління  виконанням  Програми  та  контроль  за  ходом  виконання

здійснюватиметься скоординованими діями сільської ради та відділу освіти,
культури, молоді, спорту та туризму, у межах їх повноважень.

Поточна  системна діяльність  з  управлінського забезпечення  реалізації
Програми  покладається  на  відділ  освіти,  культури,  молоді,  спорту  та
туризму, 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.

7. Напрями діяльності та заходи Програми
Напрями  діяльності  та  заходи  Програми,  строки  їх  виконання  та

очікуваний результат наведено в додатку.

8. 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.



Додаток  до  Програми  розвитку  освіти
Нижньосироватської сільської ради 
на 2022-2024 роки

Напрями діяльності та заходи Програми розвитку освіти 
Нижньосироватської сільської ради на 2022-2024 роки

№
з/п

Назва  напряму
діяльності

Перелік заходів програми Строк  вико-
нання
заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні  обсяги
фінансування
(вартість),  тис.  грн.,  у
тому числі:

Очікувані
результати

2022 2023 2024

Надання дошкільної освіти
1. Забезпечення

конституційних  прав
і державних гарантій
щодо  доступності
здобуття  дошкільної
освіти  дітьми
дошкільного  віку,
створення
безпечного
освітнього
середовища

1.1. Забезпечення  створення
належих  умов  для  надання  на
належному рівні дошкільної освіти та
виховання  дітей  (закупівля  меблів,
розвиваючих методик, технологічного
обладнання для харчоблоків  та ін.)

2022-2024 ВОКМСТ,
заклади
дошкільно
ї освіти

Місцевий
бюджет

100 100 100 Підвищення
якості надання
освітніх
послуг.
Підвищення
рівня
охоплення
дошкільною
освітою  дітей
дошкільного
віку.
Реалізація
завдань  щодо
ранньої
соціалізації
дітей  з
особливими
потребами 

1.2. Забезпечення закладів дошкільної
освіти  сучасною  комп’ютерною  та
мультимедійною  технікою,
модернізація  матеріально-технічної
бази,  впровадження  інформаційно-
комунікаційних технологій

2022-2024 ВОКМСТ,
заклади
дошкільно
ї освіти

Місцевий
бюджет

50 50 50

1.3.  Встановлення  систем  фільтрації
води та їх обслуговування

2022-2024 ВОКМСТ,
ЗДО

Місцевий
бюджет

10 50 20

1.4.  Забезпечення  здійснення  заходів
цивільного  захисту  та  пожежної
безпеки у закладах дошкільної освіти

2022-2024 ВОКМСТ,
ЗДО

Місцевий
бюджет

50 50 50

1.5.  Проведення  поточних  ремонтів
закладів  дошкільної  освіти
(харчоблоків,  санітарних  кімнат,

2022-2024 ВОКМСТ Місцевий
бюджет

100 200 200



кабінетів  медичних  сестер,  групових
кімнат, ганків)
1.6.  Створення  умов  для  розвитку  і
виховання  дітей  з  особливими
освітніми  потребами  (відкриття
інклюзивних  груп  у  дошкільних
навчальних закладах)

2022-2024 ВОКМСТ,
заклади
дошкільно
ї освіти

Місцевий
бюджет

50 50 50

1.7.  Забезпечення  здійснення  заходів
згідно з Законом України «Про захист
населення від інфекційних хвороб» (з
метою  забезпечення  заходів
запобігання виникнення та поширення
коронавірусної хвороби (COVID-19)

2022-2024 ВОКМСТ,
заклади
дошкільно
ї освіти

Місцевий
бюджет

32 40 40

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
2. Забезпечення рівного

доступу  до  якісної
освіти,  створення
безпечного
освітнього
середовища

2.1.  Забезпечення  надання  якісної,
сучасної  та  доступної  загальної
середньої  освіти  «Нова  українська
школа».  Забезпечення  закладів
загальної  середньої  освіти  сучасною
комп’ютерною  та  мультимедійною
технікою,  новими  меблями,
обладнанням  для  кабінетів  з
природничо-математичних  та
технологічних дисциплін 

2022-2024 ВОКМСТ Місцевий
бюджет,
субвенція  з
державного
бюджету

800 1 000 1 000 Підвищення
якості
загальної
середньої
освіти.
Створення
комфортних та
безпечних
умов
перебування
дітей 

2.2.  Забезпечення  проведення
реконструкції,  капітального  та
поточного  ремонту  будівель,  споруд,
комунікацій,  прилеглої  території  та
обладнання  закладів  загальної
середньої освіти 

2022-2024 ВОКМСТ Місцевий
бюджет,
державний
бюджет

13
000

500 500

2.3. Відкриття на базі загальноосвітніх 2022-2024 ВОКМСТ, Місцевий 100 100 100



навчальних  закладів  класів  з
інклюзивною формою навчання

ЗЗСО бюджет,
субвенція  з
державного
бюджету

2.4.  Обслуговування шкільного
автобуса для  підвезення  учнів  до
місця  навчання  та  у  зворотному
напрямку.   Підвезення  учителів до
місця  роботи та  у  зворотному
напрямку 

2022-2024 ВОКМСТ Місцевий
бюджет

200 200 200

2.5.  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

2022-2024 ВОКМСТ Місцевий
бюджет,
субвенція  з
державного
бюджету

200 200 200

2.6.  Забезпечення  здійснення  заходів
згідно з Законом України «Про захист
населення від інфекційних хвороб» (з
метою  забезпечення  заходів
запобігання виникнення та поширення
коронавірусної хвороби (COVID-19)

2022-2024 ВОКМСТ,
ЗЗСО

Місцевий
бюджет,
субвенція  з
державного
бюджету

50 50 50

2.7.  Забезпечення  здійснення  заходів
цивільного  захисту  та  пожежної
безпеки

2022-2024 ВОКМСТ,
ЗЗСО

Місцевий
бюджет,
субвенція  з
державного
бюджету

300 300 300



Надання позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
3. Розвиток

позашкільної  освіти,
створення
відповідних умов для
всебічного  розвитку
дитини  засобами
позашкільної освіти

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

2022-2024 ВОКМСТ,
ЗЗСО

Місцевий
бюджет 

200 300 300 Збільшення
кількості
гуртків  та
творчих
об’єднань
дітей  та
учнівської
молоді.
Охоплення
якісною
позашкільною
освітою

3.2.  Сприяння  участі  у  масових  заходах,
конкурсах,  фестивалях,  виставках  за
напрямами позашкільної освіти

2022-2024 ВОКМСТ,
ЗЗСО

Місцевий
бюджет 

20 20 20

3.3. Проведення військово-спортивної дитячо-
юнацької  гри  «Сокіл»  («Джура»)  та  інших
заходів та змагань на території закладів освіти

2022-2024 ВОКМСТ,
ЗЗСО

Місцевий
бюджет 

50 50 50

Інші програми та заходи у сфері освіти
4. Забезпечення

фінансування
закладів  освіти,
контроль за веденням
бухгалтерського
обліку та звітності

4.1. Забезпечення складання і надання
кошторисної,  звітної,  фінансової
документації,  фінансування  установ
згідно з затвердженими кошторисами

2022-2024 ВОКМСТ,
ЗЗСО

Місцевий
бюджет 

- - - Дотримання
вимог
законодавст
ва  щодо
ведення
бухгалтерсь
кого обліку,
централізов
ане
господарськ
е
обслуговува
ння закладів
освіти

4.2.  Модернізація  матеріально-
технічної  бази,  оснащення  сучасним
обладнанням, меблями

2022-2024 ВОКМСТ,
ЗЗСО

Місцевий
бюджет 

80 100 100

4.3.  забезпечення  надання  допомоги
дітям-сиротам  та  дітям,  позбавленим
батьківського  піклування,  яким
виповнюється 18 років

2022-2024 ВОКМСТ,
ЗЗСО

Місцевий
бюджет 

4 4 6

РАЗОМ: 15 396 3 264 3 336 21 996 тис. грн

Секретар сільської ради Ольга КЛИМЕНКО


