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ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 
1 Ініціатор розроблення програми Вороновицька селищна рада 

2 Розробник програми Виконавчий комітет селищної ради 

3 Відповідальні виконавці програми 
Виконавчі органи Вороновицької селищної 

ради, керівники закладів освіти 

4 Терміни реалізації програми 2021 рік 

5 
Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, всього тис.грн.: 

 

 
І. Загальна характеристика програми 

Програму розвитку освіти Вороновицької територіальної громади на 2021 

рік (далі - Програма) розроблено відповідно до Конституції України, законів 

України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» на період до 2029 року, затвердженої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р 

та Плану заходів на 2018 – 2029 роки із її запровадження, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 903-р, 

відповідних наказів Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації. 

Підставами для розробки Програми є завершення терміну дії Програми 

розвитку освіти Вороновицької селищної ради на 2020 рік та необхідність 

продовження програмно-цільового забезпечення подальшого розвитку системи 

освіти у громаді з урахуванням досягнутого в результаті виконання зазначених 

попередніх програм, збільшення кількості закладів освіти, а також актуальних 

сьогоденних і стратегічних завдань освітньої сфери в соціально-економічному 

розвитку об’єднаної громади, задоволенні освітніх запитів населення. Програма 

визначає концептуально головну мету і завдання розвитку освіти на 2021 рік, 

конкретизує шляхи, механізми, терміни та перелік основних заходів з реалізації 

стратегічних завдань, їх виконавців, прогнозовані обсяги фінансового 

забезпечення виконання. 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,  в реальній соціально-економічній ситуації в 

громаді.  

ІІ. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 



 Внаслідок приєднання до Вороновицької селищної ради 11 населених пунктів 

зросла кількість закладів освіти. З 1 січня 2021 року мережа закладів освіти буде 

становити ____ закладів освіти. З них: ___закладів дошкільної освіти, 

____закладів загальної середньої освіти та ___навчально-виховних комплекси 

«загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад». 

Приєднані заклади загальної середньої освіти в значній частині 

малокомплектні у них низький рівень матеріально-технічного забезпечення, 

часом відсутні кваліфіковані вчителі. Потребує значного покращення 

матеріальна база закладів дошкільної освіти.  

Значних капіталовкладень потребує підвищення енергоефективності будівель 

та забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти. 

  Поряд із цим, є ще цілий ряд завдань, які необхідно вирішувати для 

покращення якості освіти та умов перебування дітей в навчальних закладах.    

     Так, створення освітнього середовища, сприятливого для збереження 

фізичного, психічного здоров’я дітей, формування засад здорового способу 

життя, забезпечення гарячим харчуванням є пріоритетом діяльності сучасного 

освітнього закладу, яке дасть значні дивіденди в майбутньому.  

     Важливим у сфері освіти є також забезпечення регулярного безкоштовного 

підвезення до місця навчання і додому школярів.   

     Ще одним з пріоритетів є створення належних умов для здійснення 

системного підходу до навчально–методичного забезпечення педагогічного 

процесу, підвищення рівня і фахової підготовки кадрів. Організація навчально-

виховного процесу в закладах освіти має відповідати сучасним вимогам 

інформаційного суспільства, яке характеризується вільним доступом до великих 

обсягів інформації.  

Це вимагає відповідного програмно-цільового забезпечення ефективності і 

результату окресленого пошуку, створення в громаді освітнього середовища, 

що задовольняючи запити в якісній освіті населення, водночас 

інтегруватиметься в єдиний державний освітній простір, відповідатиме 

міжнародним критеріям освіти. 

ІІІ. Мета Програми 
   Метою Програми є забезпечення умов рівної доступності для населення 

громади сучасної повноцінної, якісної освіти, що відповідає актуальним і 

перспективним запитам особистості, суспільства і держави, міжнародним 

критеріям: створення належних умов для навчання та комфортного 

перебування дітей у закладах освіти, забезпечення якісного освітнього процесу 

та збереження здоров'я дітей шляхом поновлення обладнання та навчально-

методичного забезпечення навчальних кабінетів, шкільних меблів, 

технологічного обладнання їдалень закладів дошкільної та загальної середньої 

освіти, придбання спортивного інвентарю та обладнання відповідно до 

санітарно-гігієнічних правил та норм, приведення у відповідність систем 



протипожежного захисту об'єктів закладів освіти відповідно з вимогами 

нормативно - правових актів, норм і правил. 

ІV. Основні завдання Програми 
 Основними завданнями Програми є: 

1.Забезпечення для населення громади державних гарантій доступності та 

рівних можливостей отримання повноцінної освіти незалежно від місця 

проживання. 

2. Здобуття сучасної якості дошкільної, загальної середньої, позашкільної 

освіти відповідно до запитів та можливостей споживачів освітніх послуг; 

максимальне наближення навчання і виховання кожного учня до їх здібностей 

та особливостей. 

3.Забезпечення умов здобуття освіти в умовах, що гарантують здоров'я, 

захист прав особистості учнів в освітньому процесі, їх психологічну і фізичну 

безпеку. 

4.Забезпечення умов для апробації та ефективного впровадження 

прогресивних технологій інноваційного розвитку, сучасних принципів 

організації навчально-виховного процесу в усіх ланках освіти. 

5.Застосування сучасних технологій створення баз даних про освіту та 

освітні середовища, оперативного збору, обробки і обміну інформацією. 

6.Піднесення професіоналізму педагогічних працівників; приведення 

змісту фундаментальної, психолого-педагогічної, методичної, інформаційно-

технологічної практичної, та соціально - гуманітарної підготовки і підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників у відповідність до вимог інформаційно-

технологічного суспільства і змін, що відбуваються у соціально-економічній, 

духовній та гуманітарній сферах. 

7. Підтримка та заохочення здібних дітей. 

8. Підвищення енергоефективності будівель. 

V. Очікувані результати 
В результаті виконання Програми очікується: 

- відповідність якості освітнього процесу в закладах освіти громади цілям і 

стандартам освіти в державі; 

- задоволеність очікувань учасників процесу освіти від якості наданих 

закладами освіти послуг; 

- створення безпечних та сприятливих умов освітнього процесу для 

здоров'я учасників; 

- забезпечення наступності і безперервності освіти у всіх її ланках;  

- сучасне ресурсне забезпечення закладів освіти у громаді, у тому числі 

матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційно-

комунікаційного оснащення, кадрового забезпечення; 



- відповідність державним стандартам, конкурентоздатність здобутої 

випускниками освіти незалежно від їх соціального статусу, фізичних та 

особистих можливостей; 

- приведення мережі закладів освіти відповідно до соціальних потреб 

громади.  

VІ. Фінансове забезпечення Програми та відповідальні виконавці 
  Реалізація заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 

селищного бюджету Вороновицької селищної ради із залученням ресурсів 

державного, обласного бюджетів, коштів інвесторів та інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством. 

  Обсяг фінансування Програми визначається згідно з додатком 1 та може 

уточнюватись у межах можливостей бюджету. Порядок використання коштів, 

передбачених програмою, визначається згідно з додатком 2. 

VІІ. Контроль за виконанням Програми 
Координація і контроль за виконанням Програми покладається на постійну 

комісію селищної ради з питань освіти, культури, охорони здоров'я, молоді, 

фізкультури, спорту та соціального захисту населення.  

 

 

    

Секретар селищної ради                                          І.В.Нагаєвська 
    



                                                                                

  Додаток 1 

                                                                                   до Програми розвитку  освіти  

Вороновицької селищної ради 

на 2021 рік" 

 

                                                                                                                                                         

№ 
з/п 

Зміст заходів Орієнтовн

ий обсяг 

фінансуван

ня, тис.грн 

 

в тому числі:

2021 

рік 

 Напрямок 1. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ЯКІСНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ 

1.1. Науково-методичне та інформаційне  забезпечення закладів 

дошкільної  освіти (методичними рекомендаціями для 

педагогів та батьків, навчальними посібниками для дітей) 

 В межах 

кошторисних 

призначень 

1.2. Підвищення рівня безпеки перебування дітей в закладах 

дошкільної освіти (обладнання для дитячих садків засобами 

протипожежної охорони, системами охорони, та 

блискавкозахисту) 

  

1.3. Відшкодування вихователям, які проживають в інших 

населених пунктах, вартості проїзду до місця роботи та у 

зворотному напрямку 

  

 Напрямок 2. ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

2.1. Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів та пільгових 

категорій загальноосвітніх навчальних закладів  

 В межах 

кошторисних 

призначень 

2.2. Забезпечення розвитку та удосконалення позашкільної 

освіти через систему гуртків, секцій 

  

2.3. Забезпечення професійного розвитку педагогічних 

працівників 

  

2.4. Забезпечення підвозу дітей з віддалених територій  до місць 

навчання і в зворотному напрямку 

  

2.5. Відшкодування педагогічним працівникам, які проживають 

в інших населених пунктах, вартості проїзду до закладів 

освіти та у зворотному напрямку 

  

2.6. Оплата екскурсійних поїздок учнів у супроводі  вчителів   

2.7. Забезпечення одягом та взуттям дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування 

  

2.8. Підвищення рівня безпеки перебування дітей та працівників 

в закладах шкільної освіти 

  

 Напрямок 3. ОБДАРОВАНІ ДІТИ 

3.1. Забезпечення участі учнів та вихованців гуртків у 

предметних турнірах, конкурсах та олімпіадах усіх рівнів 

  

3.2. Організація та проведення інтерактивних та творчих 

предметних конкурсів 

 В межах 

кошторисних 

призначень 

3.3. Підвищення рівня професійної майстерності педагогів в 

напрямку роботи з обдарованими дітьми 

  

3.4. Виплата премій (стипендій, придбання цінних подарунків) 

обдарованим і талановитим учням, переможцям обласних, 

всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, спортивних 

змагань тощо. 

  



3.5. Виплата винагород в натуральній або грошовій формі 

педагогічним працівникам, які підготували переможців 

олімпіад, конкурсів, спортивних  змагань тощо 

  

 Напрямок 4. ПОКРАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

4.1. Оснащення закладів освіти сучасним обладнанням, 

інвентарем, меблями, навчально-наочними посібниками і 

підручниками, комп’ютерною, мультимедійною, 

інтерактивною,побутовою технікою та ін. 

  

4.2. Покращення матеріально-технічного стану закладів освіти 

(будівництво, реконструкція, капітальний та поточний 

ремонт шкільних приміщень, будівель та споруд, 

покращення їх технічного та санітарно-гігієнічного стану, 

влаштування пандусів тощо 

  

4.3. Підключення до мережі Інтернет   

 Напрямок 5. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 

5.1. Проведення заходів з підвищення енергоефективності та 

енергозбереження закладів освіти 

  

5.2. Заміна вікон та зовнішніх дверей    

5.3. Промивка систем опалення    

 Всього   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  Додаток 2 

                                                                                   до Програми розвитку  освіти  

                                                                                                               Вороновицької селищної ради 

на 2021 рік 

 
Порядок використання коштів, передбачених на виконання заходів 

«Програми розвитку освіти на 2021 рік» 
 

1. Цей порядок визначає механізм використання коштів бюджету 

Вороновицької селищної ради  на виконання заходів Програми розвитку освіти 

на 2021 рік. 

2. Мета Порядку полягає в забезпеченні цільового та ефективного 

використання бюджетних коштів.  

3. Обсяг видатків на виконання Програми визначається рішенням сесії 

селищної ради. 

4. Для реалізації заходів Програми, бюджетні кошти використовуються на 

наступні цілі: 

4.1 по напрямку  «Створення умов для здобуття якісної дошкільної 

освіти»: 

- придбання методичних матеріалів, посібників, сучасної комп’ютерної 

техніки, меблів, обладнання; 

-  придбання мультимедійного обладнання та оргтехніки; 

-  оновлення меблів, посуду, постільної білизни, тощо; 

- оплату послуг по утриманню та обслуговуванню приміщень, техніки, 

обладнання засобами охоронної та протипожежної сигналізації, системи 

блискавкозахисту; 

- відшкодування коштів працівникам в межах понесених фактичних витрат 

на під’їзд до дошкільних закладів та в зворотному напрямку на підставі 

Положення про порядок відшкодування вартості проїзду педагогічним 

працівникам закладів освіти Вороновицької селищної ради до місця роботи, 

затвердженого виконавчим комітетом Вороновицької селищної ради; 

4.2 по напрямку «Покращення якості шкільної освіти»: 

- придбання інвентарю, обладнання, матеріалів, канцтоварів для 

забезпечення навчального процесу та для організації змістовного дозвілля під 

час оздоровлення дітей в пришкільних таборах; 

- придбання продуктів харчування; 

- забезпечення регулярного підвезення до місця навчання і додому учнів 

шляхом укладання договорів з перевізниками або шкільними автобусами;  

- відшкодування коштів педагогічним працівникам в межах понесених 

фактичних витрат на під’їзд до навчальних закладів та в зворотному напрямку  

- оплата послуг та залучення сторонніх фахівців для належного 

методичного забезпечення освітнього процесу та ефективної роботи гуртків, 

секцій;   

-   оплату екскурсійних поїздок; 

- придбання одягу та взуття для дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування; 

4.3 по напрямку «Обдаровані діти»: 



- нагородження винагородами та цінними подарунками учнів за успіхи в 

навчанні, активну участь у шкільному житті та перемогу в олімпіадах, 

конкурсах, спортивних змаганнях тощо; 

- відзначення педагогічних працівників, які підготували призерів олімпіад, 

конкурсів, спортивних змагань тощо; 

- виплату стипендій та одноразової допомоги обдарованим дітям;  

- оплату та відшкодування проїзду учням і педагогічним працівникам для 

участі в  конференціях, семінарах, тренінгах.  

4.4 по напряму «Покращення матеріально-технічного забезпечення 

закладів освіти»: 

- придбання комп’ютерної і оргтехніки, обладнання, мультимедійних 

комплексів, побутової техніки; 

- оновлення шкільних меблів; 

- придбання інвентарю, обладнання, матеріалів, канцтоварів для 

забезпечення роботи гуртків; 

- оплату послуг Інтернет-зв'язку усіх навчальних закладів; 

- оплату послуг з поточного ремонту приміщень, будівель та споруд, 

покращення їх технічного стану; 

 - будівництво, реконструкція, капітальний ремонт будівель, споруд, 

дворів; 

- оплата послуг за підключення до мережі інтернет. 

4.5 по напряму «Енергозбереження та енергоефективність»: 

- оплату послуг з енергозбереження та енергоефективності. 

- заміну вікон та дверей. 

5. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

6. Використання коштів отриманих з інших джерел (спонсорів, батьків, 

інших джерел не заборонених законодавством) здійснюється в установленому 

законодавством порядку. 

7. Складання та подання фінансової звітності про використання 

бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.  

 

 

Секретар селищної ради                                                    І.В.Нагаєвська 


