
                                                                                   

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження Програми «Розвиток  

та функціонування системи освіти  

Великодимерської ОТГ на 2019-2020 роки» 

 

Керуючись п. 22 ч.1 ст. 26 та ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування   

в Україні», Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», 

Законом України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту», Законом 

України «Про загальну середню освіту», Законом України «Про позашкільну освіту», 

враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій з питань 

планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, 

підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків та з питань освіти, 

культури, туризму, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального 

захисту, селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Програму «Розвиток та функціонування системи освіти 

Великодимерської ОТГ на 2019-2020 роки», що додається. 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Великодимерської селищної ради 

від 29.03.2018 р. № 133 VІІ-VІI «Про затвердження Програми розвитку та 

функціонування системи освіти Великодимерської ОТГ на 2018-2019 роки». 

3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію з питань 

освіти, культури, туризму, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та 

соціального захисту. 

 

 

Селищний голова                                                            А. Бочкарьов 
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Паспорт  

Програми розвитку та функціонування системи освіти Великодимерської 

ОТГ на 2019-2020 роки 

Назва Програма розвитку та функціонування системи освіти 

Великодимерської ОТГ на 2019-2020 роки 

Тип Програми Програма розвитку 

Підстава для розробки 

Програми 

Впровадження програмно-цільового методу для забезпечення 

розвитку системи освіти у Великодимерській громаді, 

переорієнтація освіти на забезпечення рівного доступу до якісної 

освіти, реалізації принципу безперервної освіти, задоволення 

освітніх потреб населення 

Нормативно-правова база 

Програми 

Конституція України; 

Закон України: «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон 

України  «Про освіту», Закон України  «Про дошкільну освіту», 

Закон України  «Про загальну середню освіту», Закон України  

«Про позашкільну освіту»; 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року; 

Укази Президента України,  Постанови Кабінету Міністрів України 

з питань освіти, документи Міністерства освіти і науки України та 

інші нормативно-правові акти 

Розробник Програми Відділ освіти виконавчого комітету Великодимерської селищної 

ради 

Учасники програми  Відділ освіти виконавчого комітету Великодимерської селищної 

ради ; 

Заклади освіти Великодимерської  ОТГ: 

- КЗ «Бобрицьке НВО «ЗЗСО-ЗДО»; 

- Великодимерське НВО; 

- КЗ «Руднянське НВО «ЗЗСО-ЗДО»; 

- Тарасівське НВО «ЗЗСО-ЗДО»; 

- КЗ «Шевченківське НВО «ЗЗСО-ЗДО»; 

 КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту» Великодимерської 

селищної ради; 

КЗ БРР «Інклюзивно-ресурсний центр» (за згодою); 

Дитяча школа мистецтв Броварського району Київської області (за 

згодою); 

Комунальне підприємство «Броварське районне виробниче 

управління об'єднання шкільних їдалень» Броварської районної 

ради. 

Терміни реалізації Програми 2019-2020 рр. 

Ресурсне забезпечення 

Програми 

Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових 

фінансових та матеріальних ресурсів (цільових соціальних 

проектів, інвестицій, благодійних внесків тощо); підвищення 

ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів; 

прозорість використання фінансів у системі освіти ОТГ. 

Структура Програми І. Вступ. 

II. Мета та завдання Програми  

IIІ. Очікувані результати 

IV. Фінансове забезпечення виконання заходів Програми  

V. Контроль за виконанням Програми  



VI. План заходів з реалізації Програми розвитку та функціонування 

системи освіти Великодимерської ОТГ на 2019-2020 роки  

     Розділи 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми на 2019 

рік, всього 

 

89 526,3 тис. грн. 

Кошти бюджету Великоди-

мерської селищної ради 
78 847,1 тис. грн. 

 Основні джерела 

фінансування Програми 
Місцевий бюджет 

І. Вступ 

Розроблення Програми розвитку та функціонування системи освіти Великодимерської ОТГ 

на 2019-2020 роки (далі – Програма) зумовлене необхідністю модернізації системи освіти, 

забезпечення якісною освітою вихованців та учнів закладів освіти  Великодимерської ОТГ та 

рівного доступу до неї, реалізації принципу безперервної освіти.  

Програма розвитку та функціонування системи освіти Великодимерської ОТГ на 2019-2020 

роки розроблена відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування 

в Україні", Закону України "Про освіту", Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України 

«Про загальну середню освіту», Закону України  «Про позашкільну освіту» та спрямована на 

реалізацію пріоритетних цілей, визначених: 

- Національною доктриною розвитку освіти; 

- Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року; 

- Стратегією сталого розвитку "Україна – 2020"; 

- Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року; 

- Програмою розвитку системи освіти Київської області  на 2019-2021 роки. 

Програма складається з 12 розділів, визначає мету, зміст, завдання та проблеми галузі освіти, 

конкретизує перелік основних напрямів і заходів з реалізації стратегічних завдань, прогнозовані 

обсяги фінансового забезпечення з обґрунтуванням  ресурсних потреб.  

II. Мета та завдання Програми  

Метою Програми є досягнення високого рівня розвитку системи освіти Великодимерської 

ОТГ відповідно до вимог громади і замовників освітніх послуг щодо якісної освіти та освітньої 

діяльності, забезпечення ефективного управління системою освіти.  

Сучасний заклад освіти повинен давати учням не тільки певні вміння та навички, а й 

виховати соціально адаптовану та громадсько-орієнтовану  особистість, яка після закінчення 

навчального закладу знайде своє місце в житті, зможе творити позитивні зміни у суспільстві, 

допомагати людям змінювати на краще життя своєї громади. Йдеться про громадсько-орієнтовану 

освіту, яка сприяє створенню можливостей для членів спільноти, окремих громадян, шкіл, бізнесу, 

громадських та приватних організацій - стати партнерами у реалізації потреб спільноти. Найбільше 

суспільно орієнтована освіта виявляється у громадсько-активній школі, закладі, який відкритий 

після завершення традиційного шкільного дня для надання академічних, розважальних, оздоровчих, 

соціальних послуг. 

Громадсько-орієнтована освіта як підхід до розвитку громади та людських ресурсів - це 

процес, який збирає разом всіх мешканців громади з метою виявлення потреб громади та її ресурсів, 

поєднуючи їх так, щоб це дозволило підвищити якість життя в громаді. Громадсько-орієнтована 



освіта дає можливість для місцевих мешканців, громадсько-активних шкіл, місцевих організацій та 

установ стати активними партнерами при вирішенні проблем громади та освіти.  

Програма визначає основні шляхи розвитку навчально-виховного об'єднання. Вона скеровує 

вихователів, вчителів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх потреб 

дошкільнят, учнів, створення розвивального середовища, у якому б реалізувалася сучасна модель 

особистості, яка володіє технологіями усного та письмового спілкування різними мовами, 

комп’ютерними технологіями, включаючи спілкування через Інтернет. 

 

Програмою визначено пріоритетні завдання:  

- створення відповідних умов для рівного доступу громадян до якісної освіти, 

наступності та безперервності освітнього процесу;  

- забезпечення відкритого характеру освіти та можливостей щодо повної реалізації 

здібностей, талантів кожної особистості, соціального захисту дітей; 

- оновлення змісту і форм організації освітнього процесу;  

- організація інклюзивного навчання та виховання дітей з особливими освітніми 

потребами, реінтеграції їх у сім’ї на інклюзивне навчання за місцем проживання; 

-  збереження мережі закладів позашкільної освіти, розвиток мережі груп, гуртків, інших 

творчих об’єднань за напрямами та профілями позашкільної освіти; 

- посилення кадрового потенціалу системи освіти, поліпшення соціально-економічного 

становища педагогічних працівників, морального і матеріального стимулювання їх професійної 

діяльності;  

- забезпечення педагогічних працівників з вищою освітою на строк не менше ніж три 

роки безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених 

норм відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417 «Деякі 

питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і 

педагогічної освіти за державним (регіональним замовленням)»; 

- забезпечення педагогічних працівників відомчим житлом; 

- забезпечення громадянського, національно-патріотичного виховання дітей та молоді, 

формування соціально активної, відповідальної та толерантної особистості, яка усвідомлює 

свою приналежність до українського народу, європейської цивілізації; 

- участь педагогів і учнів (вихованців) у міжнародних освітніх програмах і проектах, 

розширення ділових контактів з урядовими і неурядовими організаціями, налагодження 

співпраці з міжнародними установами та  фондами;  

- активізація дослідної, експериментальної роботи; вивчення, узагальнення та 

пропагування кращого педагогічного досвіду, наукових ідей;  

- забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, прозорості та інформаційної 

відкритості закладів освіти, створення єдиного освітнього простору регіону; 

- підвищення рівня забезпеченості закладів освіти сучасними технічними засобами 

навчання, збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти.  

IIІ. Очікувані результати 

Виконання Програми дасть змогу:  

- наблизити освіту до європейських вимірів і стандартів;  

- створити умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації дитини;  

- створити сприятливі умови в закладах освіти для впровадження різних форм навчання 

з метою створення рівного доступу до якісної освіти жителів кожного населеного пункту В; 

- збільшити кількість дітей, охоплених дошкільною та позашкільною освітою;  

- здійснити комплексну інформатизацію освіти;  

- підвищити соціальний статус та професійний рівень педагогічних працівників;  



- забезпечити регулярне підвезення до місця навчання і додому учнів (вихованців) і 

педагогічних працівників закладів освіти; 

- зміцнити матеріально-технічну базу закладів освіти.  

 

IV. Фінансове забезпечення виконання заходів Програми  

Реалізація Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства шляхом фінансування 

за рахунок місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством 

України. 

 

V. Контроль за виконанням Програми  

Програма є довгостроковою та реалізовуватиметься упродовж 2019-2020 років. Програма 

може доповнюватися, змінюватися відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством 

України.  

Організацію виконання завдань Програми, як головний розпорядник коштів місцевого 

бюджету по галузі «Освіта», здійснює виконавчий комітет Великодимерської селищної ради 

Броварського району Київської області. 

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія Великодимерської селищної ради з 

питань освіти, культури, туризму, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального 

захисту населення. 

Контроль за використанням коштів здійснюється в порядку, встановленому законодавством. 



VI. План заходів з реалізації Програми розвитку та функціонування системи освіти Великодимерської ОТГ на 2019-2020 

роки 

Розділ 1. Дошкільна освіта 

№ 

з/п 

Зміст заходу Виконавець Фінансове забезпечення 

(тис. грн.)   

2019 2020 

 Відстеження тенденцій демографічної ситуації щодо дітей 
дошкільного віку для прогнозування розвитку освіти в ОТГ 

Відділ освіти  
Заклади освіти 

  

 Запровадження форми електронного обліку дітей дошкільного 
віку  

Заклади освіти   

 Будівництво нового дошкільного навчального закладу в             
с. Тарасівка (проектно-кошторисна документація) 

Тарасівське НВО 1000,0 
 

 

 Реконструкція приміщення закладу дошкільної освіти в              
с. Рудня з метою утворення центру творчості для дошкільнят 
ОТГ (проектно-кошторисна документація) 

КЗ «Руднянське НВО «ЗЗСО-ЗДО»   

 Забезпечення дітей дошкільного віку з особливими освітніми 
потребами Великодимерської громади доступною 
інклюзивною освітою  

Інклюзивно-ресурсний центр  
Відділ освіти  
Заклади освіти 

20,0  

 Забезпечення вихованців закладів дошкільної освіти 
Великодимерської ОТГ раціональним та якісним харчуванням 

КП «Броварське районне виробниче 
управління об'єднання шкільних їдалень» 
БРР 
Відділ освіти 
Заклади освіти 

5 583,0 7 000,0 

 Впровадження закладами дошкільної освіти інноваційних 
методик у навчально-виховному процесі відповідно до 
Базового компонента  

Відділ освіти 
Заклади освіти 

4,0 4,0 

 Запровадження форми електронного обліку дітей дошкільного 
віку  

Заклади освіти 8,0 8,0 

 Розширення переліку додаткових освітніх послуг, що 
надаються у закладах дошкільної освіти ОТГ (відповідно до 
варіативної частини Базового компонента дошкільної освіти)  

Відділ освіти 
Заклади освіти 

  



№ 

з/п 

Зміст заходу Виконавець Фінансове забезпечення 

(тис. грн.)   

2019 2020 

 Впровадження сучасних методик для забезпечення 
проведення ефективної фізкультурно-оздоровчої роботи  з 
дітьми дошкільного віку 

Відділ освіти  
Заклади освіти 

5,0 5,0 

 Моніторинг стану  здоров’я дітей у закладах дошкільної освіти  Відділ освіти 
Заклади освіти 

  

 Забезпечення закладів дошкільної освіти спортивним 
обладнанням 

Відділ освіти  
Заклади освіти 

30,0 40,0 

Всього: 6 650,0 7 057,0 

 

 

Прогнозовані результати:  

 

- забезпечення рівного доступу до якісної дошкільної освіти;  

- забезпечення прозорості та відкритості при зарахуванні дітей дошкільного віку до закладів освіти;  

- поступове приведення наповнюваності груп у відповідність до норми;  

- забезпечення збереження та зміцнення здоров'я дітей дошкільного віку;  

- стимулювання якісного розвитку дошкільної освіти;  

- піднесення якісних показників здоров’я дітей дошкільного віку; 

- удосконалення та  розширення  мережі дошкільних навчальних закладів ОТГ;  

- створення можливості для забезпечення доступною дошкільною освітою дітей з особливими потребами та дітей з інвалідністю; 

- забезпечення закладів дошкільної освіти сучасним обладнанням, навчально-методичними матеріалами;  

- забезпечення реалізації Базового компоненту дошкільної освіти. 



Розділ 2. Загальна середня освіта 

№ 

з/п 

Зміст заходу Виконавець Фінансове забезпечення 

(тис. грн.)   

2019 2020 

 Раціональне використання та науково-методичний супровід 

реалізації у закладах освіти варіативної складової робочого 

навчального плану  

Відділ освіти  
Заклади освіти 

  

 Створення у закладах освіти умов для здобуття освіти за різними 

формами, в тому числі за дистанційною, екстернатною, 

сімейною, інклюзивною та індивідуальною. 

Відділ освіти  

Заклади освіти  

КЗ БРР «Інклюзивно-ресурсний центр» 

  

 Здійснення програмно-методичного забезпечення освітнього 

процесу та його пріоритетних напрямів (програми, авторські 

програми, методичні розробки, інноваційні технології) згідно 

Державних стандартів 

Відділ освіти  

Заклади освіти 
10,0 10,0 

 Впровадження сучасних освітніх трендів та технологій в освітній 

процес 

Відділ освіти  
Заклади освіти  

  

 Навчання вчителів початкових класів  з підготовки щодо 

впровадження в закладах загальної середньої освіти Концепції 

«Нова українська школа» 

Відділ освіти  
Заклади освіти 

5,0 4,0 

 Укомплектування класних кімнат початкової школи 

пріоритетними засобами та обладнанням згідно переліку НУШ 

Відділ освіти  
Заклади освіти 

600,0 600,0 

 Забезпечення закладів загальної середньої освіти комп’ютерною 

технікою, інтерактивними комплексами для впровадження нових 

державних стандартів початкової  освіти 

Відділ освіти  

Заклади освіти 
 

500,0 

       

700,0 

 Забезпечення предметними навчальними кабінетами закладів 

освіти відповідно до визначених профілів 

Відділ освіти  
Заклади освіти 

712,0 500,0 

 Розміщення інформації з питань змісту та напрямів профілізації 

на веб-сайтах закладів освіти 

Заклади освіти   

 Запровадження допрофільної підготовки та профільного 

навчання відповідно до потреб замовників освітніх послуг 

Відділ освіти  

Заклади освіти 
  



№ 

з/п 

Зміст заходу Виконавець Фінансове забезпечення 

(тис. грн.)   

2019 2020 

 Створення чіткої системи забезпечення безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу (протипожежна сигналізація) 

Відділ освіти  
Заклади освіти 

 

100,0 

 

100,0 

 Забезпечення раціональним та якісним харчування учнів 

закладів загальної середньої освіти у відповідності до чинного 

законодавства та рішень Великодимерської селищної  ради 

Відділ освіти  
Заклади освіти  
КП «Броварське районне виробниче 
управління об'єднання шкільних 
їдалень» БРР 

 

 

 

4 869,0 

 

 

5 200,0 

 Забезпечення соціального захисту учнів пільгових категорій 

(виплати із фонду Всеобучу) 

Відділ освіти  
Заклади освіти 

20,0 30,0 

 Організація перевезення дітей, які цього потребують, шкільними 

автобусами, орендованим та найманим транспортом до місця 

навчання і в зворотному напрямку 

Відділ освіти  
Заклади освіти  
 

 

230,0 

 

 Відстеження тенденцій демографічної ситуації для чіткого 

прогнозування розвитку освіти в ОТГ 

Відділ освіти  
Директори НВО 

  

 Створення належних умов  у закладах освіти для  проведення 

фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи (ремонти, 

реконструкції приміщень) 

Відділ освіти  
Заклади освіти 

 

625,0 

 

700,0 

 Організація медичних оглядів дітей та підлітків, які навчаються 

у закладах освіти 

Заклади освіти  
 

  

Всього: 7 671,0 7 844,0 

 

Прогнозовані результати:  

 

- досягнення оптимальної наповнюваності класів згідно з нормами визначеними чинним законодавством;  

- формування освітнього середовища для розвитку, самореалізації та подальшого професійного самовизначення учнівської молоді;  

- створення умов для вибору учнями профілю навчання згідно з їхніми інтересами;  

- забезпечення рівних умов доступу до якісних освітніх послуг; 



- забезпечення сучасним обладнанням, навчально-методичними матеріалами, покращення матеріально-технічної та навчальної бази закладів 

загальної середньої освіти; 

– впровадження нових технологій організації навчально-виховного процесу у практику закладів освіти ОТГ.



Розділ 3. Позашкільна освіта 
 

№ 

з/п 

Зміст заходу Виконавець Фінансове забезпечення 

(тис. грн.)   

2019 2020 

 Охоплення дітей різними формами позашкільної освіти 

відповідно до потреб замовників освітніх послуг 

Відділ освіти 

Заклади освіти 

КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту» 

  

 Участь працівників закладів позашкільної освіти у конкурсах  

фахової майстерності  

Відділ освіти 

Заклади освіти 

КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту» 

  

 Участь учнівських колективів у обласних, Всеукраїнських та 

міжнародних конкурсах, акціях, масових заходах з різних 

напрямів діяльності  

Відділ освіти 

Заклади освіти 

КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту» 

20,0 20,0 

 Забезпечення співпраці закладів  освіти  із громадськими 

організаціями щодо реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та учнівської молоді  

Відділ освіти 

Заклади освіти 

КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту» 

  

 Проведення моніторингу щодо охоплення дітей позашкільною 

освітою  

Відділ освіти 

КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту» 

  

 Забезпечення належних умов для охоплення різними формами 

позашкільної освіти дітей та молоді з особливими освітніми 

потребами, в тому числі з інвалідністю відповідно до стану 

здоров'я, їх можливостей та здібностей для навчання  

Відділ освіти 

Заклади освіти 

КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту» 

30,0 20,0 

 Всього:  50,0 40,0 

 

Прогнозовані результати: 

 

- забезпечення рівного доступу дітей до позашкільної освіти;  

- удосконалення умов для здобуття якісної позашкільної освіти та систематизація роботи гуртків;  

- творча самореалізація учнівської молоді;  

- забезпечення змістовного дозвілля дітей. 



Розділ 4. Виховна робота 

№ 

з/п 

Зміст заходу Виконавець Фінансове забезпечення 

(тис. грн.)   

2019 2020 

 Забезпечення реалізації заходів комплексних планів та 

програм у сфері виховної роботи: 

 - план заходів з реалізації Програми правової освіти 

населення;  

- план заходів з реалізації обласної комплексної програми 

профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю, 

дитячої бездоглядності;  

 - план заходів з реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та учнівської молоді  

 

Заклади освіти 

  

  Участь у проведенні місцевих заходів та акцій (згідно з 

планом) 

Заклади освіти 4,0 4,0 

 Забезпечення ефективної діяльності класних керівників ЗЗСО 

та керівників гуртків, секцій, студій ПНЗ щодо здійснення 

корекційно-виховної роботи та формування життєвих 

компетентностей дитини   

Заклади освіти   

  Участь у реалізації проектів:  

 «Героям слава!»  

«Вишкіл загонів Всеукраїнської патріотичної гри «Джура» 

«Таланти твої, Броварщино!»  

- проведення уроків з історії рідного краю «Ми – за мир!» 

«Моє село - мій дім» ,  «Схід і Захід разом!» 

 «Уроки пам’яті в Биківнянському лісі»  

«Доброго Різдва» 

 «Краща модель виховної системи навчального закладу» 

«Великодня майстерня »  

«Дні родинної педагогіки», тощо  

 

Заклади освіти 

  



№ 

з/п 

Зміст заходу Виконавець Фінансове забезпечення 

(тис. грн.)   

2019 2020 

 Участь у місцевих  фестивалях, оглядах, конкурсах Заклади освіти 4,0 4,0 

 Проведення щорічного моніторингу стану виховної роботи з 

дітьми в закладах загальної середньої   та позашкільної освіти    

Відділ освіти 

КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту» 

  

 Впровадження виховних технологій:  

- школа формування життєвих ідеалів громадянина України; 

 - школа музейної педагогіки;  

- науково обґрунтованої допомоги сім'ї у розв'язанні виховних 

проблем; 

 - школа відкрита до дитини;  

- школа козацької педагогіки, тощо 

 

Заклади освіти 

  

 Обладнати на базі закладів освіти  музейні виставки, куточки 

на честь учасників АТО та ООС   

Заклади освіти 

 

3,0 3,0 

 Забезпечення функціонування української мови як державної в 

усіх сферах суспільного життя: Місячник Української 

писемності та мови; ІІ етап Міжнародного конкурсу знавців 

української мови імені П. Яцика; ІІ етап Міжнародного мовно– 

літературного конкурсу учнівської творчості імені Т. 

Шевченка. 

Відділ освіти 

Заклади освіти 

 

  

 Здійснення заходів, спрямованих на   формування у дітей та 

учнівської молоді поваги до Конституції України та символів 

держави: 

 - Всеукраїнський тиждень права 

Заклади освіти   

 Дотримання вимог законодавства України щодо заборони 

втручання політичних партій, релігійних та інших організацій 

у навчально-виховний процес закладів освіти. 

Заклади освіти   

Всього: 
11,0 11,0 

 

Прогнозовані результати: 



 

 досягнення максимально позитивних і прогресивних результатів у патріотичному, громадянському, духовно-моральному, художньо-

естетичному та екологічному вихованні дітей та учнівської молоді;  

 формування культури ведення здорового способу життя, зменшення рівня злочинності серед учнівської молоді;  

 формування культури соціальних і політичних стосунків, поваги до національно-культурних цінностей людини; 

 активна участь учнів в національно-культурному житті ОТГ, збереженні звичаїв та традицій українського народу;  

 підвищення національної та громадянської свідомості молоді;  

 впровадження ефективної системи взаємодії сім'ї із закладами освіти, забезпечення науково обґрунтованої допомоги сім'ї у розв'язанні виховних 

проблем. 

 

Розділ 5. Дитина з особливими освітніми потребами 

№ 

з/п 

 

Зміст заходу 

 

Виконавець 

Фінансове забезпечення 

(тис. грн.)   

2019 2020 

 Оновлення та поповнення Всеукраїнської електронної бази  

даних дітей з особливими освітніми потребами (ООП) 

Відділ освіти 

Заклади освіти 

КЗ «Інклюзивно-ресурсний центр» 

  

 Виявлення, постановки на облік, консультування дітей з 

особливими освітніми потребами. 

Заклади освіти 

КЗ «Інклюзивно-ресурсний центр» 
  

 Забезпечення  закладів освіти належними умовами для 

інклюзивного навчання дітей із ООП. 

Відділ освіти 

Заклади освіти 

 

  

 Оплата послуг асистентів вчителів. 

Введення додаткових ставок асистентів вчителів 

Виконавчий комітет Великодимерської 

селищної ради 
12,0 17,0 

 Впровадження інклюзивної форми навчання та виховання в 

ЗДО. Розширення мережі логопедичних груп дошкільних 

навчальних закладів (груп дітей із ФФНМ). Відкриття 3 

логопедичних груп. 

Відділ освіти 

Заклади освіти 

КЗ «Інклюзивно-ресурсний центр» 
15,0 15,0 



№ 

з/п 

 

Зміст заходу 

 

Виконавець 

Фінансове забезпечення 

(тис. грн.)   

2019 2020 

 Надання додаткових корекційно-розвиткових послуг, що 

визначені індивідуальною програмою розвитку дитини, яка 

навчається на  інклюзивній формі. 

КЗ «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Психологи НВО 

20,8 22,0 

 Проведення психолого-педагогічного обстеження дітей із 

особливими освітніми потребами для визначення програми та 

форми навчання даної категорії дітей. 

КЗ «Інклюзивно-ресурсний центр» 20,0 25,0 

 Здійснення  соціально-педагогічного патронажу сімей, у яких 

виховуються діти з особливими освітніми потребами. 

Заклади освіти 
  

 Забезпечити умови для залучення дітей з особливими освітніми 

потребами до навчання в гуртках, секціях, студіях та інших 

творчих об'єднаннях позашкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Відділ освіти 

Заклади освіти 
  

 Забезпечити системну організаційно-методичну, 

консультативно-роз’яснювальну роботу серед керівників, 

медпрацівників навчальних закладів, громадськості, батьків 

щодо права на освіту дітей із особливими освітніми 

потребами. 

Відділ освіти 

Заклади освіти 

КЗ «Інклюзивно-ресурсний центр»   

 Здійснювати соціально-педагогічну та соціально-правову 

підтримку запобігання бездоглядності та правопорушень дітей 

із особливими освітніми потребами. 

Виконавчий комітет Великодимерської 

селищної ради 

Заклади освіти 

 

  

 Залучати дітей із особливими освітніми потребами та дітей з 

інвалідністю до участі у культурно-масових та оздоровчих 

заходах закладів освіти. 

Відділ освіти 

Заклади освіти   

 Створювати умови для забезпечення рівного доступу дітей із 

особливими освітніми потребами до приміщень закладів 

дошкільної, загальної середньої  та позашкільної освіти 

(ліквідація архітектурних бар’єрів, побудова пандусів, 

Виконавчий комітет Великодимерської 

селищної ради 

Заклади освіти 

 

90,0  



№ 

з/п 

 

Зміст заходу 

 

Виконавець 

Фінансове забезпечення 

(тис. грн.)   

2019 2020 

переобладнання туалетних кімнат, посилення освітлення 

навчальних приміщень, тощо) 

 Обладнати у навчальних закладах, які впроваджують 

інклюзивну освіту, кабінети психологічного розвантаження, 

кабінети практичних психологів, соціальних педагогів, 

логопедичних пунктів 

Відділ освіти 

Заклади освіти 
20,0  

 Закупівля реабілітаційного обладнання для навчальних 

закладів з інклюзивною формою навчання (шведська 

гімнастична стінка з причіпним обладнанням, дошка Євмінова, 

сенсорні м’ячі, ноутбуки, тощо) 

Виконавчий комітет Великодимерської 

селищної ради 

Заклади освіти 

 

40,0  

 Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного 

розвитку, обладнання дидактичного матеріалу та особливих 

наочних засобів, які дають змогу виконувати дитиною 

індивідуальну програму її розвитку в КЗ «Інклюзивно-

ресурсний центр» 

Виконавчий комітет Великодимерської 

селищної ради 

Заклади освіти 

 

20,0  

Всього: 278,6 79,0 

 

Прогнозовані результати: 

 

 забезпечення прав дітей із особливими потребами щодо здобуття ними рівного доступу до якісної освіти; 

 створення належних умов для функціонування і розвитку інклюзивної освіти, забезпечити достатній обсяг фінансування для впровадження 

інклюзивного навчання; 

 забезпечити заклади освіти, що запроваджують інклюзивне навчання, відповідними навчально-методичними, наочними, дидактичними 

матеріалами, сучасними засобами індивідуального та колективного призначення; 

 забезпечити функціонування логопедичних пунктів, навчальних кабінетів психологічного розвантаження для організації роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю; 

 створення умов для якісного психолого-педагогічного супроводу, адаптації та інтеграції у суспільство осіб із обмеженими можливостями. 



Розділ 6. Обдарована дитина 

№ 

з/п 

  

 Зміст заходу 

 

Виконавець 

Фінансове забезпечення 

(тис. грн.)   

2019 2020 

 Створення  інформаційного банку даних “Обдарована дитина” 

в ОТГ 

Відділ освіти 

Заклади освіти 

  

 Участь у проведенні місцевих етапів олімпіад, конкурсів, 

турнірів, спортивних змагань для обдарованих дітей 

Відділ освіти 

Заклади освіти 

КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту» 

10,0 10,0 

 Участь педагогічних працівників та обдарованої учнівської 

молоді в обласних, Всеукраїнських конкурсах та міжнародних 

програмах, науково-практичних конференціях, змаганнях і 

конкурсах 

Відділ освіти 

Заклади освіти 

КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту» 

 

10,0 

 

10,0 

  Організація та проведення місцевого щорічного урочистого 

заходу для обдарованої учнівської молоді  Великодимерської 

громади «Таланти твої, рідний краю!» 

Відділ освіти 

Заклади освіти 

КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту» 

20,0 30,0 

 Здійснення виплати стипендій учням – переможцям  обласних 

та призерам Всеукраїнських, міжнародних олімпіад, конкурсів, 

змагань, фестивалів та премій педагогічним працівникам, які їх 

підготували 

Відділ освіти 

Заклади освіти 

 

10,0 

 

10,0 

 Проведення науково-практичних конференцій, семінарів, 

тренінгів, майстер-класів з питань роботи з обдарованою 

молоддю 

Відділ освіти   

 Оновлення обладнання, навчального приладдя та наочних 

посібників для проведення дослідно-експериментальної 

роботи з обдарованими дітьми  

Виконавчий комітет Великодимерської 

селищної ради 

Заклади освіти 

  

 20,0 

 

20,0 

 Налагодження зв’язків з ВНЗ для залучення  наукового 

потенціалу, творчих організацій до роботи  із здібними та 

обдарованими дітьми. Укладання  угод  про спільну  діяльність 

Відділ освіти 

Заклади освіти 

  



№ 

з/п 

  

 Зміст заходу 

 

Виконавець 

Фінансове забезпечення 

(тис. грн.)   

2019 2020 

 Налагодження співробітництва закладів освіти з 

всеукраїнськими та міжнародними громадськими 

організаціями, діяльність яких спрямована на пошук і розвиток 

обдарованих дітей 

Відділ освіти 

Заклади освіти 

  

 Участь педагогічних працівників та обдарованої молоді у 

міжнародних програмах, науково-практичних конференціях, 

змаганнях і конкурсах 

Відділ освіти 

Заклади освіти 

  

 Організація та проведення заходу місцевого рівня, 

приуроченого до Року дитини – 2019 «Майбутнє України – в 

руках дитини!» 

Виконавчий комітет Великодимерської 

селищної ради 

Заклади освіти 

30,0 35,0 

Всього: 100,0 115,0 

 

Прогнозовані результати:  

 

 створення умов для інтелектуального розвитку і творчої самореалізації обдарованої учнівської молоді; 

 підвищення результативності учнів у олімпіадах, змаганнях та конкурсах; 

 підвищення рівня професійної компетентності педагогів та підготовка їх до роботи з обдарованими дітьми; 

 підвищення якості науково-методичних, інформаційно-організаційних послуг, які надаються учителям, що працюють з обдарованими дітьми; 

 запровадження стипендій для обдарованої учнівської молоді; 

 удосконалення матеріально-технічної бази закладів освіти ОТГ. 

  



Розділ 7. Психологічний супровід освітнього процесу 

№ 

з/п 

Зміст заходу Виконавець Фінансове забезпечення 

(тис. грн.)   

2019 2020 

 Здійснення щорічного моніторингу результативності роботи 

працівників психологічної служби з дітьми «групи ризику», 

дітьми з особливостями психофізичного розвитку, 

обдарованою молоддю 

Відділ освіти 

Заклади освіти 

КЗ «ІРЦ» 

  

 Забезпечення працівників психологічної служби окремими 

робочими кабінетами (відповідно до наказу МОН України  від 

19 жовтня 2001 року №691 «Про затвердження Положення про 

психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших 

навчальних закладів») 

 

Заклади освіти  

 

  

 Забезпечення кабінетів практичних психологів і соціальних 

педагогів комп’ютерною технікою та ліцензованими 

програмами комплексної комп’ютерної діагностики 

особистості 

Відділ освіти 

Заклади освіти 

 

 

50,0 

 

50,0 

 Організація та проведення тренінг–курсів підготовки 

медіаторів, координаторів Шкільних Служб Порозуміння 

Відділ освіти 

Заклади освіти 

 

 

10,0 

 

5,0 

 Надання якісних послуг з психолого-педагогічного супроводу 

сім'ям, що потрапили в складні життєві обставини, які 

неспроможні або не бажають виконувати виховні функції 

стосовно дітей 

 

Заклади освіти 

  

 Впровадження комплексної системи соціально-психологічної 

підтримки учнів з девіантною поведінкою, дітей, батьки яких є 

учасниками АТО, дітей ВПО 

Заклади освіти   

 Забезпечення участі в обласних, регіональних, всеукраїнських 

конкурсах, психологічних та педагогічних ярмарках 

Заклади освіти   



№ 

з/п 

Зміст заходу Виконавець Фінансове забезпечення 

(тис. грн.)   

2019 2020 

 Впровадження програм  МОН України щодо здорового 

способу життя 

Заклади  освіти   

 Здійснення корекційно-розвивальної роботи, соціально-

психологічної профілактики негативних явищ в учнівському 

середовищі, превентивної освіти, профілактики девіантної і 

ризикованої поведінки підлітків 

 

Заклади освіти 

  

 Здійснення соціально-психологічної і педагогічної реабілітації 

дітей і підлітків, які знаходяться у кризовій життєвій ситуації, 

соціально-незахищених дітей і дітей з особливими потребами 

 

Заклади осіти 

  

 Організація навчань  педагогів та батьків із застосуванням 

інтерактивних методів, тренінгів, ділових ігор, психолого-

педагогічних консиліумів тощо 

 

Заклади освіти  

  

 Впровадження проекту «Організація роботи школи з 

попередження насильства» 

Відділ освіти 

Заклади освіти 

  

 ВСЬОГО  60,0 55,0 

Прогнозовані результати: 
- забезпечення необхідних організаційних, методичних, кадрових, інформаційних та інших умов розвитку психологічної служби закладів освіти 

ОТГ та підвищення ефективності їхньої діяльності; 

- задоволення потреби учасників освітнього процесу в необхідності  отримання психологічної і соціальної допомоги; 

- підвищення професійного рівня підготовки і підвищення кваліфікації практичних психологів, соціальних педагогів; 

- орієнтація виховної роботи на соціально–психологічну профілактику негативних явищ в учнівському та молодіжному середовищі, профілактику 

девіантної і ризикованої та суїцидальної поведінки підлітків; 

- запровадження практики медіації та роботи шкільних служб порозуміння, що має суттєво зменшити конфліктність між учнями; 

- соціально-педагогічний патронаж та психологічний супровід дітей вразливих категорій (діти-сироти, діти з інвалідністю, діти з особливостями 

психофізичного розвитку, діти-вимушені переселенці); 

- впровадження новітніх методик, методів і технологій роботи практичних психологів і соціальних педагогів; 

- психологічна експертиза педагогічних інновацій, методів і методик, оцінку ефективності впровадження програм і проектів; 

- підвищення психологічної культури всіх учасників освітнього процесу.  



Розділ 8. Педагогічні працівники 

№ 

з/п 

Зміст заходу Виконавець Фінансове забезпечення 

(тис. грн.)   

2019 2020 

 Організація та проведення щорічного  підвищення кваліфікації 

та сертифікації  педагогів ОТГ 

Відділ освіти 

Заклади освіти 

82,7 90,0 

 Участь у майстер-класах, школі молодого вчителя, школі 

перспективного педагогічного досвіду 

Відділ освіти 

Заклади освіти 

  

  Упровадження педагогічних інновацій, сучасних освітніх 

трендів (змішане навчання, перевернуте навчання, STEM-

освіта тощо) 

Відділ освіти 

Заклади освіти 

  

 Модернізація системи організаційно-консультативної, адресної 

методичної допомоги педагогічним працівникам та 

директорам закладів освіти Великодимерської громади 

Виконком селищної ради    

 Активізація співпраці закладів освіти з ВНЗ, науковими, 

освітніми профільними, культурними установами 

Відділ освіти 

Заклади освіти 

  

 Забезпечення виплати працівникам закладів освіти допомоги 

на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу 

(ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки. 

Виконком селищної ради 1 297,0  1 300,0 

 Відзначення та преміювання педагогічних працівників, які 

забезпечують високу результативність навчально-виховного 

процесу,  результативність участі у фахових конкурсах  

Відділ освіти 

Заклади освіти  

20,0 20,0 

 Забезпечення педагогічних працівників з вищою освітою на 

строк не менше ніж три роки безоплатним користуванням 

житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм 

Виконком селищної ради 50,0 60,0 

 Забезпечення заробітних виплат працівникам закладів освіти 

Великодимерської громади 

Виконком селищної ради 

Заклади освіти 

48 587,0 50 120,0 

Всього 50 036,7 51 590,0 

 

Прогнозовані результати: 



  

- підвищення готовності педагогічних працівників та керівників закладів освіти до впровадження Концептуальних засад Нової української школи; 

- забезпечення професійного розвитку педагогічних, управлінських і методичних кадрів;  

- стабілізація кадрового складу закладів освіти; 

- здійснення науково-методичного супроводу освітнього процесу; 

- забезпечення мотивації до неперервної педагогічної освіти протягом усього життя з урахуванням вимог сучасного інформаційно-технологічного 

суспільства;  

- створення системи професійно-педагогічної адаптації молодих фахівців; 

- поліпшення соціально-економічного становища педагогічних працівників, морального і матеріального стимулювання їхньої професійної 

діяльності; 

- забезпечення відомчим житлом; 

- забезпечення неперервості освіти й адресного підходу до підвищення кваліфікації педагогічних працівників ОТГ. 

 

Розділ 9. Інформаційно-освітнє середовище 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Виконавець Фінансове забезпечення 

(тис. грн.)   

2019 2020 

 Забезпечення стабільного та ефективного функціонування 

єдиного інформаційного освітнього простору – віртуального 

представництва в Інтернеті всіх структурних одиниць системи 

освіти Великодимерської ОТГ 

Відділ освіти 

Заклади освіти 

4,0 5,0 

 Оснащення закладів освіти сучасними навчальними 

комп’ютерними та мультимедійними комплексами для 

підтримки навчально-виховного процесу, бібліотечної справи 

та управлінської діяльності 

Відділ освіти 

Заклади освіти   

200,0 250,0 

 Забезпечення закладів  освіти ліцензійним базовим програмним 

забезпеченням (операційні системи, офісні програми, 

антивірусні програми) та електронними засобами навчального 

призначення для освітнього процесу і управлінської діяльності 

Відділ освіти 

Заклади освіти  

60,0 20,0 

 Створення мультимедійних предметних кабінетів та оснащення 

їх інтерактивними засобами навчання 

Відділ освіти 

 Заклади освіти  

90,0 80,0 



№ 

з/п 

Зміст заходу Виконавець Фінансове забезпечення 

(тис. грн.)   

2019 2020 

 Підключення навчальних предметних кабінетів до мережі 

Інтернет 

Заклади освіти  

Виконком селищної ради 

4,0 5,0 

 Організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

у напрямі використання сучасних ІКТ в професійній діяльності 

Відділ освіти 

 

2,0 3,0 

 Організація роботи щодо формування інформаційної культури 

педагогів, насамперед, формування системи знань, навичок та 

вмінь, які необхідні педагогам для використання інформаційно-

комунікаційних технологій у своїй професійній діяльності 

Відділ освіти 

 

Заклади освіти 

  

 Використання освітянських віртуальних мереж, наповнення їх 

матеріалами педагогів ОТГ, створення блогів вчителів 

Заклади освіти   

 Поповнення фондів бібліотек педагогічними виданнями, 

навчально-методичною та науково-методичною літературою 

Відділ освіти 

Заклади освіти  

 

 

16,0 

 

16,0 

 Проведення благодійної акції «Подаруй бібліотеці книгу» Заклади освіти   

 Забезпечення навчальних закладів району електронними 

педагогічними програмними засобами навчального 

призначення для підтримки вивчення окремих предметів 

Відділ освіти 

Заклади освіти 

 

12,0 

 

12.0 

 Заповнення ставок інженерів-програмістів з обслуговування 

навчальних комп’ютерних комплексів відповідно до штатних 

розписів закладів освіти 

 

Заклади освіти 

  

Всього: 
388,0 391,0 

 

 

Прогнозовані  результати: 

 

- підвищення якісного рівня освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти; 

- оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної освіти ОТГ; 



- вдосконалення системи дистанційного навчання учнів та вчителів, що надасть можливість створення умов для отримання повноцінної освіти, 

соціальної адаптації та реабілітації дітей з обмеженими можливостями і дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні, виявлення обдарованих 

учнів, налагодження ефективного електронного зв’язку; 

- прийняття управлінських рішень на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій з використанням можливостей мережі Інтернет; 

- підвищення рівня інформаційної компетентності та культури учасників освітнього процесу;  

- модернізація системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; 

- створення в кожному закладі загальної середньої освіти бібліотечно-інформаційного медіа центру;  

- забезпечення інформаційного супроводу освітнього процесу; 

- допомога в самоосвіті учнів, вчителів та батьків; 

- створення локальних інформаційних мереж закладів освіти , єдиного інформаційного освітнього простору ОТГ з комп’ютерною технологією збирання та 

опрацювання інформації.  

Розділ 10. Управління освітою та громадське самоврядування 

№ 

з/п 

Зміст заходу Виконавець Фінансове забезпечення 

(тис. грн.)   

2019 2020 

 Здійснення моніторингових досліджень задоволення освітніх 

потреб та якості освітніх послуг, у тому числі з використанням 

результатів ЗНО 

Відділ освіти 

 

  

 Упровадження нових форм і механізмів оцінки та контролю 

якості освітньої діяльності щодо реалізації навчальних 

програм 

Відділ освіти 

Заклади  освіти 

  

 Інформування населення  Великодимерської ОТГ шляхом 

представлення щорічного публічного звіту про результати 

діяльності закладів освіти та освітніх установ через сайти, ЗМІ 

Відділ освіти 

Заклади  освіти 

  

 Здійснення обміну досвідом та участь у семінарах, 

конференціях з проблем розвитку державно-громадського 

управління 

Відділ освіти 

Заклади  освіти 

  

 Розроблення програм розвитку закладів освіти ОТГ  Відділ освіти    

 Здійснення внутрішнього моніторингу якості освітнього 

процесу  

Заклади освіти   



№ 

з/п 

Зміст заходу Виконавець Фінансове забезпечення 

(тис. грн.)   

2019 2020 

 Залучення всіх суб’єктів закладів освіти до управління,  

використання колективних форми прийняття рішень на рівні 

кожного закладу  

Заклади освіти    

 Налагодження систематичного контролю за організацією 

раціонального харчування у закладах освіти 

Відділ освіти 

Заклади освіти  

  

 Здійснення моніторингу функціонування сайтів закладів освіти Відділ освіти   

 Здійснення інформаційної підготовки учнів, педагогів і 

громадськості ОТГ до проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання навчальних досягнень випускників закладів освіти 

Відділ освіти 

Заклади освіти 

  

 Забезпечення своєчасного оновлення інформації про заклади 

освіти у Єдиній державній електронній базі з питань освіти 

Відділ освіти 

Заклади  освіти 

  

 Забезпечення прозорості  і публічності прийняття та 

виконання управлінських рішень 

Заклади освіти   

 Здійснення атестації педагогічних працівників закладів освіти 

ОТГ 

Відділ освіти  

Заклади освіти 

  

 Забезпечення інформаційно-методичного супроводу щодо 

громадської акредитації закладів освіти, громадського нагляду 

та інституційного аудиту 

Відділ освіти 

Заклади  освіти  

  

 Здійснення організаційно-інформаційного супроводу роботи:  

- батьківських комітетів закладів освіти;  

- шкільних рад та рад дошкільних та позашкільних закладів;  

- громадських та благодійних організацій, піклувальник рад 

закладів освіти ОТГ;  

- учнівського самоврядування (парламенту)  

Заклади освіти   

 Проведення форумів батьківської громадськості та 

конференцій учнівського самоврядування  

Заклади освіти   

 Проведення «круглих столів» із представниками громадських 

організацій   

Відділ освіти 

Заклади  освіти  

  



№ 

з/п 

Зміст заходу Виконавець Фінансове забезпечення 

(тис. грн.)   

2019 2020 

 Реалізація проектів учнівського самоврядування  Заклади освіти   

 Забезпечення сприятливих умов для здійснення дієвого та 

відкритого громадського контролю за діяльністю закладу 

освіти 

Відділ освіти 

Керівники закладів освіти 

  

 Формування та оприлюднення у відкритих та 

загальнодоступних ресурсах інформації про діяльність 

закладів освіти 

Заклади освіти   

Всього:   

 

Прогнозовані результати:  

 

- розробка системи показників, які характеризують стан і динаміку розвитку закладів освіти ОТГ; 

- отримання оперативної та достовірної інформації про стан функціонування та якість освітньої системи ОТГ; 

- залучення усіх суб’єктів освітнього середовища до управління закладом освіти;  

- підвищення ефективності управлінських рішень;  

- підвищення іміджу закладів освіти; участь громадськості в управлінні закладом;  

- ефективне функціонування системи громадського самоврядування в закладах освіти ОТГ; 

- забезпечення прозорості діяльності та інформаційної відкритості закладів освіти;  

- згуртування батьків, педагогів, учнів, громади навколо вирішення проблем дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. 

  



Розділ 11. Партнерство та співпраця 

№ 

з/п 

Зміст заходу Виконавець Фінансове забезпечення 

(тис. грн.)   

2019 2020 

 Сприяння укладанню угод між закладами освіти , ВНЗ, 

науково-педагогічними установами  з  метою розширення  

співпраці  та обміну досвідом 

Відділ освіти 

Заклади  освіти 

  

 Створення сприятливих умов для участі учнів та вчителів 

закладів освіти у міжнародних програмах, конференціях, 

семінарах, конкурсах 

Відділ освіти 

Заклади  освіти 

2,0 2,0 

 Залучення учнів і педагогів ОТГ до участі в міжнародних 

заочних олімпіадах з іноземних мов, творчих конкурсах, 

конференціях, проектах, зустрічах тощо 

Відділ освіти 

Заклади  освіти 

  

 Вивчення та поширення зарубіжного досвіду у сфері 

підготовки вчителів, їх професійного вдосконалення: 

інформування педагогічної громадськості про зарубіжні 

освітні системи 

Відділ освіти 

Заклади  освіти 

  

 Сприяння участі закладів освіти ОТГ у роботі Асоціації 

закладів нового типу України  

Відділ освіти 

Заклади  освіти 

2,0 2,0 

 Сприяння реалізації  «Програми обміну майбутніх лідерів» 

щодо відбору кращих учнів-знавців англійської мови для 

навчання за кордоном 

Відділ освіти 

Заклади  освіти 

  

 Впровадження міжнародних освітніх проектів в систему освіти 

ОТГ 

Відділ освіти 

Заклади  освіти 

  

 Участь закладів освіти у реалізації міжнародних проектів і 

програм 

Відділ освіти 

Заклади  освіти 

  

Всього: 4,0 4,0 

 

 

Прогнозовані результати:  



 

- підвищення якості освіти та освітніх послуг в закладах освіти ОТГ через поширення прогресивного міжнародного досвіду; 

- налагодження безпосередніх контактів і партнерських зв’язків між закладами освіти  ОТГ та закордонними й українськими школами, освітніми 

центрами; 

- зростання рівня поінформованості педагогів ОТГ щодо європейського освітнього простору;  

- розробка та реалізація спільних міжнародних освітніх проектів;  

- набуття учасниками освітнього процесу компетентностей, які забезпечать їм конкурентоспроможність на європейському та світовому ринку 

праці. 

 

 

Розділ 12. Матеріально-технічне забезпечення закладів освіти 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Виконавець Фінансове забезпечення 

(тис. грн.)   

2019 2020 

 Завершення оформлення Державних актів на право 

користування земельними ділянками закладів освіти ОТГ: 

 КЗ «Бобрицьке НВО «ЗЗСО-ЗДО» 

 КЗ «Руднянське НВО «ЗЗСО-ЗДО» 

 Тарасівське НВО. «ЗЗСО-ЗДО»  

  

Заклади освіти 

Виконавчий комітет Великодимерської 

ради 
          30,0  

 Проведення технічного аналізу стану приміщень закладів 

освіти з метою встановлення реального стану та визначення 

необхідності проведення ремонтних робіт 

Заклади освіти 

 80,0  

 Щорічне проведення заміни та оновлення шкільних меблів в 

закладах ОТГ: 

 КЗ «Бобрицьке НВО «ЗЗСО-ЗДО» 

 Великодимерське НВО 

 КЗ «Руднянське НВО «ЗЗСО-ЗДО» 

 Тарасівське НВО. «ЗЗСО-ЗДО»  

 КЗ «Шевченківське НВО «ЗЗСО-ЗДО» 

Заклади освіти 

Виконавчий комітет Великодимерської 

ради  

 1 500,0 1 700,0 



№ 

з/п 

Зміст заходу Виконавець Фінансове забезпечення 

(тис. грн.)   

2019 2020 

 Щорічне оновлення технологічного обладнання  закладів 

загальної середньої освіти: 

 КЗ «Бобрицьке НВО «ЗЗСО-ЗДО» 

 Великодимерське НВО 

 КЗ «Руднянське НВО «ЗЗСО-ЗДО» 

 Тарасівське НВО. «ЗЗСО-ЗДО»  

 КЗ «Шевченківське НВО «ЗЗСО-ЗДО» 

 

Заклади освіти 

Виконавчий комітет Великодимерської 

ради  

 

500,0 

 
600,0 

 Проведення за погодженням екологічної служби розчистки та 

знесення аварійних дерев на території закладів освіти . 

Заклади освіти 

Виконавчий комітет Великодимерської 

ради  

 

10,0 10,0 

 Обладнання закладів освіти ОТГ системами автоматичної 

пожежної сигналізації з виведенням на пульт цілодобового 

спостереження та заключення договорів їх обслуговування: 

Заклади освіти 

Виконавчий комітет Великодимерської 

ради  

 

1 100,0 1 100,0 

 Проведення реконструкцї автономних міні-котелень  закладів 

освіти ОТГ відповідно до проектно-кошторисної документації: 

 КЗ «Руднянське НВО «ЗЗСО-ЗДО» 

 

Заклади освіти 

Виконавчий комітет Великодимерської 

ради  

 

240,0  

 Проведення ремонтів внутрішніх систем опалення закладів 

освіти ОТГ відповідно до проектно-кошторисної документації 

Заклади освіти 

Виконавчий комітет Великодимерської 

ради  

 

300,0 300,0 

 Проведення розрахунків за енергоносії закладів освіти громади Заклади освіти 

Виконавчий комітет Великодимерської 

ради  

 

8 290,0 9 948,0 



№ 

з/п 

Зміст заходу Виконавець Фінансове забезпечення 

(тис. грн.)   

2019 2020 

 Проведення ремонту приміщень спортивних залів закладів 

освіти ОТГ відповідно до проектно-кошторисної документації  

Заклади освіти 

Виконавчий комітет Великодимерської 

ради  

 

200,0 200,0 

 

 

Проведення ремонту покрівель у закладах освіти району 

відповідно до проектно-кошторисної документації : 

 КЗ «Бобрицьке НВО «ЗЗСО-ЗДО» 

 Великодимерське НВО 

 КЗ «Руднянське НВО «ЗЗСО-ЗДО» 

 Тарасівське НВО. «ЗЗСО-ЗДО»  

 

Заклади освіти 

Виконавчий комітет Великодимерської 

ради  

 3 500,0 3 500,0 

 Заміна віконних блоків на металопластикові та дверних блоків 

у закладах освіти ОТГ відповідно до проектно-кошторисної 

документації: 

  

Заклади освіти 

Виконавчий комітет Великодимерської 

ради  

 

200,0 100,0 

 Проведення ремонту електропроводки у закладах освіти ОТГ 

відповідно до проектно-кошторисної документації: 

Заклади освіти 

Виконавчий комітет Великодимерської 

ради  

 

 360,0 

 Утеплення фасадів і горищ закладів освіти ОТГ Заклади освіти 

Виконавчий комітет Великодимерської 

ради  

 

4 200,0 4 200,0 

 Встановлення та ремонт огорожі навчальних закладів: 

- КЗ «Бобрицьке НВО «ЗЗСО-ЗДО» 

- Великодимерське НВО 

- КЗ «Руднянське НВО «ЗЗСО-ЗДО» 

- Тарасівське НВО. «ЗЗСО-ЗДО»  

Заклади освіти 

Виконавчий комітет Великодимерської 

ради  

 

130,0 100,0 



№ 

з/п 

Зміст заходу Виконавець Фінансове забезпечення 

(тис. грн.)   

2019 2020 

- КЗ «Шевченківське НВО «ЗЗСО-ЗДО» 

 Ремонт відмостки у закладах освіти ОТГ відповідно до 

проектно-кошторисної документації: -  

 КЗ «Бобрицьке НВО «ЗЗСО-ЗДО» 

 Великодимерське НВО 

 КЗ «Руднянське НВО «ЗЗСО-ЗДО» 

– КЗ «Шевченківське НВО «ЗЗСО-ЗДО» 

 

Заклади освіти 

Виконавчий комітет Великодимерської 

ради  

 

600,0 600,0 

 Ремонт харчоблоків в навчальних закладах району відповідно 

до проектно-кошторисної документації: 

 КЗ «Бобрицьке НВО «ЗЗСО-ЗДО» 

 Великодимерське НВО 

 Тарасівське НВО. «ЗЗСО-ЗДО»  

 КЗ «Шевченківське НВО «ЗЗСО-ЗДО» 

 

Заклади освіти 

Виконавчий комітет Великодимерської 

ради  

 

1 490,0 1 490,0 

 Щорічне придбання, заправка, повірка вогнегасників Заклади освіти 

 
7,0 7,0 

 Ремонт та придбання спортивних для ЗЗСО  та ігрових 

майданчиків  для  ЗДО  Великодимерської громади   

Заклади освіти 

Виконавчий комітет Великодимерської 

ради  

 

1 250,0 1 250,0 

  

Ремонт та оснащення туалетів в закладах освіти  ОТГ 

Заклади освіти 

Виконавчий комітет Великодимерської 

ради  

 

650,0 650,0 

 Відновлення та ремонт блискавкозахисту на будівлях закладів 

освіти ОТГ 

Заклади освіти 

Виконавчий комітет Великодимерської 

ради  

 

 470,0 



№ 

з/п 

Зміст заходу Виконавець Фінансове забезпечення 

(тис. грн.)   

2019 2020 

Всього: 
24 277,0 

 26 585,0 

 

Прогнозовані результати: 

 

 підвищення енергоефективності закладів освіти, економія бюджетних коштів на комунальні витрати; 

  створення комфортних умов для навчання, утримання дітей; 

 забезпечення виконання правил охорони праці та безпечної експлуатації будівель, споруд, котельного та іншого обладнання; 

  забезпечення відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних та інженерно-технічних вимог безпечних та комфортних умов навчання та 

життєдіяльності в закладах освіти. 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                                                                       А. Сидоренко 

 

 

 

 

 

 

 


