
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від ________ 2020 року №______ 

м. Золотоноша 

 

Про затвердження Комплексної програми  

розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти 

на період 2021 - 2025 років 

 

На виконання Законів України „Про освіту”, „Про повну загальну 

середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про позашкільну освіту”, з метою 

розвитку галузі, керуючись п.22 ч.1 ст. 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування  

в Україні”,- 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Комплексну програму розвитку загальної середньої, 

дошкільної та позашкільної освіти Золотоніської територіальної громади  

на період 2021 - 2025 роки (далі - Програма) (додається). 

2. Керівникам управлінь, відділів, служб виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради, іншим виконавцям забезпечити виконання 

Програми. 

3. Фінансовому управлінню (Коваленко О.В.) щорічно при формуванні 

показників бюджету громади передбачати кошти на реалізацію програми  

та заходів.  

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 

06.10.2015 № 56-4/VI „Про затвердження Комплексної програми розвитку 

загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних закладів м. Золотоноша  

на період 2016-2022 років”. 

5. Координацію роботи з виконання рішення доручити заступнику 

міського голови Ніщенко М.Е. 

 

Міський голова                                              В.О. Войцехівський 
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ПОГОДЖЕНО 

Начальник юридичного відділу                                 Д.В. Сизько 

 

Строкань 23303 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

від ____________ 2020 №_______ 

 

Комплексна програма  

розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти 

Золотоніської територіальної громади на період 2021 - 2025 років 

 

Загальні положення 

Комплексна програма розвитку загальної середньої, дошкільної  

та позашкільної освіти Золотоніської територіальної громади (далі - громада) 

на період 2021 - 2025 років розроблена на виконання Законів України „Про 

освіту”, „Про повну загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про 

позашкільну освіту”. 

Програма складена з врахуванням можливостей закладів загальної 

середньої, дошкільної та позашкільної освіти і спрямована на розвиток освіти 

в цілому і кожного закладу зокрема. Розроблено Заходи щодо реалізації 

Комплексної програми розвитку загальної середньої, дошкільної  

та позашкільної освіти Золотоніської територіальної громади на період  

2021 - 2025 років (Додаток до Програми). 

 

Мета та основні завдання: 

 

Мета Програми полягає у реалізації державної політики у галузі освіти 

як основи інтелектуального, культурного, духовного, соціального й 

економічного розвитку особистості, у виконанні невідкладних заходів, 

спрямованих на створення умов для гармонійного  розвитку підростаючого 

покоління.  

 

Основними завданнями Програми є: 

 

- збереження та удосконалення мережі освітніх закладів; 

- забезпечення реалізації державного стандарту загальної середньої освіти, 

підвищення якості одержаної освіти: дошкільної, початкової, базової та 

повної середньої, позашкільної, допрофесійної та професійної; 

- охоплення освітнім процесом дітей 5-річного віку, дітей школоповинного 

віку, надання можливості здобувати освіту різними формами; 

- забезпечення фізичного, психічного та духовного здоров'я кожної дитини; 

- створення безпечних умов для навчання і виховання дітей та учнівської 

молоді; 

- зміцнення навчально-матеріальної бази закладів освіти; 

- створення умов для забезпечення соціального захисту всіх учасників 

навчально-виховного процесу; 

- популяризація праці педагогічних працівників; 

- стимулювання досягнень учнів та працівників освітньої галузі. 



Шляхи і способи вирішення завдань Програми 

 

- збереження мережі освітніх закладів;  

- проведення роз’яснювальної роботи серед громадськості щодо поступового 

реформування галузі освіти; 

- створення у закладах дошкільної освіти інклюзивних груп, груп 

компенсуючого типу, запровадження різних видів освітніх послуг  

для задоволення потреб населення у дошкільній освіті; 

- охоплення різними формами навчанням всіх дітей шкільного віку  

та позашкільною освітою всіх бажаючих дітей; 

- повне комп’ютерне переоснащення закладів загальної середньої, дошкільної 

та позашкільної освіти; 

- забезпечення доступу учнів та педагогічних працівників до науково-

освітніх ресурсів і створення умов для доступу до мережі Інтернет; 

- підвищення ефективності управління закладами за рахунок впровадження  

і масового поширення інформаційних та комунікаційних технологій; 

- перехід до державно-громадської моделі управління закладами освіти, 

підвищення рівня відкритості прийнятих рішень, активізація діяльності 

піклувальних рад та інших самоврядних органів закладів освіти; 

- повне кадрове забезпечення закладів дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної освіти;  

- сприяння постійному та систематичному професійному розвитку  

та підвищенню кваліфікації педагогічних працівників; 

- поліпшення соціально-економічного стану педагогів, морального  
і матеріального стимулювання їх діяльності; 
- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;  

- створення безпечних умов проведення навчально-виховного процесу; 

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти; 

- забезпечення належного фінансування освітньої галузі.  

 

Фінансування Програми  

Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, 

передбачених органами виконавчої влади громади, що є виконавцями заходів 

Програми та інших джерел, не заборонених законом (Додаток  

до Програми). 

Управління та контроль за виконанням 

Програми 

Організація виконання Програми покладається на виконавчий комітет 

міської ради, відділ освіти, керівників навчальних закладів, інші органи 

виконавчої влади, які визначені виконавцями програми.  

Внесення змін до Програми здійснюється міською радою за поданням 

відділу освіти. 

 

Секретар ради      Н.О. Сьомак 



Додаток 1  

до Комплексної програми  

 

З А Х О Д И 

щодо реалізації Комплексної програми  

розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти 

Золотоніської територіальної громади на період 2021 - 2025 років 

 

 
№ 

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

 

 І. Підвищення якості освітніх послуг, забезпечення рівного доступу до якісної освіти 

 

1. Продовжити цілеспрямовану роботу щодо 

забезпечення рівного доступу громадян до 

якісної освіти 

Постійно Відділ освіти, 

керівники закладів 

2. Посилити державний та громадський  

контроль за ефективністю навчального 

процесу із забезпеченням державного 

рівня знань і навичок учнів 

Постійно Відділ освіти, 

керівники закладів 

3. Продовжувати роботу щодо забезпечення 

якісних освітніх послуг з інклюзивного 

навчання, створення відповідних умов 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти 

4. Відповідно до контингенту учнів з 

особливими освітніми потребами вводити 

посади: асистент учителя, асистент 

вихователя, учитель-дефектолог, учитель-

логопед, реабілітолог, інструктор з 

фізкультури 

2021-2025 

роки 

 

5. Надавати можливість дітям та молоді 

здобувати освіту різними формами 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти 

6. Вивчити питання про можливість надання 

навчальними закладами додаткових 

освітніх послуг. Додаткові освітні послуги 

організувати згідно чинного законодавства 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

керівники закладів 

7. Вживати заходів щодо кадрового 

забезпечення освітніх закладів 

Постійно Відділ освіти, 

керівники закладів 

8. Забезпечити поетапне введення та 

фінансування посад, передбачених 

наказом МОН від 06.12.2010 № 1205 «Про 

затвердження Типових штатних 

нормативів закладів загальної середньої 

освіти», наказом МОН від 04.11.2010  

№ 1055 «Про затвердження Типових 

штатних нормативів дошкільних 

навчальних закладів» та наказом МОН від 

31.10.2012 № 1230 «Про затвердження 

Типових штатних нормативів 

позашкільних навчальних закладів» 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

фінансове 

управління. 

 



ІІ. Дошкільна освіта 

 

1. Забезпечити збереження та розширення 

існуючої мережі дошкільних закладів 

освіти 

Постійно Відділ освіти 

2. Забезпечити охоплення дітей дошкільного 

віку освітою не менше 80 відсотків дітей 

відповідного віку 

Постійно Відділ освіти, 

керівники закладів 

3. Забезпечити 100% охоплення дошкільною 

освітою дітей 5-річного віку 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

керівники закладів 

4. Забезпечити реабілітацію дітей з вадами 

розвитку та ослабленим здоров’ям шляхом 

відкриття інклюзивних груп 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

фінансове 

управління 

5. З метою поліпшення підготовки дітей до 

навчання у школі забезпечити широке 

роз'яснення доцільності дошкільної освіти, 

здійснення її різними формами: через 

суспільне дошкільне виховання, заочну 

форму навчання та соціально-

педагогічний патронаж 

Постійно Відділ освіти, 

керівники закладів 

дошкільної освіти 

6. Забезпечувати належне фінансування 

харчування дітей у дошкільних закладах 

освіти, проводити щорічні поглиблені 

медичні огляди дітей від 1 до 6 років з 

попередніми функціональними 

дослідженнями 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

фінансове 

управління,  

КНП «Золотоніська 

РБЛ» 

 

ІІІ. Повна загальна середня освіта 

 

1. Зберегти мережу закладів загальної 

середньої освіти 

Постійно Відділ освіти, 

керівники закладів 

2. Забезпечувати стовідсоткове охоплення 

дітей шкільного віку навчанням 

Постійно Відділ освіти, 

керівники закладів 

3. Розширити можливості здобуття повної 

загальної середньої освіти здобувачів 

освіти через інституційну, індивідуальну 

та дуальну форми здобуття освіти 

Постійно Відділ освіти, 

керівники закладів 

4. Створити умови та забезпечити якість 

поглибленого та профільного навчання 

Постійно Відділ освіти, 

керівники закладів 

5. Забезпечувати 100-відсоткове 

використання годин варіативної частини 

навчальних планів у всіх закладах 

загальної середньої освіти 

Постійно Відділ освіти, 

керівники закладів 

6. Запроваджувати нові предмети 

національної освіти 

Постійно Відділ освіти, 

керівники закладів 

7. Забезпечувати впровадження інноваційних 

форм організації навчального процесу у 

закладах загальної середньої освіти 

(віртуальне навчальне середовище, 

Інтернет-портал навчального призначення) 

Постійно Відділ освіти, 

керівники закладів 

8. Розширювати мережу експериментальних 

майданчиків для апробації нових 

Постійно Відділ освіти, 

керівники закладів 



педагогічних технологій виховання, 

розвитку і навчання 

9. Всебічно сприяти проведенню у закладах 

загальної середньої освіти апробацію 

нових підручників та навчальних 

посібників 

Постійно Відділ освіти, 

керівники закладів 

10. Сприяти модернізації матеріально-

технічної та методичної бази закладів 

загальної середньої освіти 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

фінансове 

управління 

 

ІV. Позашкільна освіта 

 

1. Вжити заходів щодо збереження мережі 

позашкільних навчальних закладів 

Постійно Відділ освіти 

2. Проводити роботу з обдарованими дітьми 

на базі БДЮТ 

До 2025 року Відділ освіти,  

БДЮТ 

3. Забезпечити проведення модернізації 

навчальної, матеріально-технічної бази 

закладів позашкільної освіти 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

фінансове 

управління 

4.  Розширити напрямки гурткової та 

секційної роботи закладів позашкільної 

освіти відповідно до запитів та побажань 

дітей 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

фінансове 

управління 

5. Домогтися результативності роботи 

гуртківців на обласному та 

Всеукраїнському рівнях 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

керівники закладів 

 

V. Інформатизація навчально-виховного процесу 

 

1. Провести переоснащення кабінетів 

інформатики закладів загальної середньої 

освіти сучасною комп’ютерною технікою 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

фінансове 

управління 

2. Забезпечити заклади загальної середньої 

освіти інтерактивними дошками 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

фінансове 

управління 

3.  Сприяти забезпеченню закладів 

позашкільної освіти, дошкільних установ 

сучасною комп’ютерною технікою 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

фінансове 

управління 

4. Поновити комп’ютерну та копіювальну 

техніку відділу освіти, придбати 

інтерактивний комплекс 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

фінансове 

управління 

 

VІ. Розвиток бібліотек навчальних закладів 

 

1. Забезпечити приведення роботи бібліотек 

у відповідність з вимогами Положення про 

бібліотеку загальноосвітнього навчального 

закладу 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

фінансове 

управління 

2. Здійснювати заходи по комплектуванню 

фонду бібліотек закладів загальної 

середньої освіти 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

фінансове 

управління 

3.  Забезпечувати кошти на проведення 2021-2025 Відділ освіти, 



передплати фахових періодичних видань роки фінансове 

управління 

4.  Проводити інвентаризацію бібліотечного 

фонду 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

керівники закладів 

5. Сприяти забезпеченню підвищення 

фахової майстерності шкільних 

бібліотекарів шляхом проведення 

епізодичних та постійно діючих форм 

методичної роботи 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

керівники закладів 

6. Забезпечувати співпрацю бібліотек 

закладів освіти з мережею бібліотек інших 

відомств 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

керівники закладів 

 

VІ. Створення у закладах освіти середовища, яке сприяє збереженню здоров’я дітей 

 

1. Впроваджувати досвід опорних шкіл, шкіл 

сприяння здоров’ю у практику роботи 

закладів освіти 

постійно Відділ освіти, 

керівники закладів 

2. Здійснювати контроль за проходженням 

медичних оглядів учнів 

Щорічно Відділ освіти 

3. Забезпечити медико-педагогічний 

контроль за організацією занять з фізичної 

культури в основних, підготовчих та 

спеціальних групах 

Упродовж 

2021-2025 

років 

Відділ освіти, 

керівники закладів 

4. Забезпечити 100-відсоткове безоплатне 

гаряче харчування учнів 1-4 класів 

Постійно Відділ освіти, 

керівники закладів, 

фінансовий відділ. 

5.  Здійснювати постійний  контроль за 

якістю продуктів харчування, 

дотриманням санітарно-гігієнічних вимог 

та цінами на продукти харчування 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти,  

Золотоніське 

лабораторне 

відділення ДУ 

«Черкаської ОЛЦ 

МОЗ України», 

управління 

економіки 

6. Здійснювати повноцінне оздоровлення 

дітей та учнівської молоді. 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

фінансове 

управління 

7. Вживати дієвих заходів щодо 

профілактики асоціальних проявів  

у молодіжному середовищі 

(наркозалежність, алкоголізм, 

тютюнопаління) та поліпшення 

пропаганди здорового способу життя 

Постійно Відділ освіти, 

керівники закладів, 

служба у справах 

дітей, молоді та 

спорту 

8. Проводити у закладах освіти 

профілактичну роботу щодо збереження 

здоров’я, пропаганди здорового способу 

життя, правил гігієни, профілактики 

йододефіцитних захворювань  

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

керівники закладів 

9. Вживати заходів щодо попередження 

дитячої бездоглядності та безпритульності 

шляхом проведення спільних 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

служба у справах 

дітей, молоді та 



профілактичних рейдів, активізації роботи 

з сім’ями 

спорту 

10. Забезпечити виконання заходів, 

спрямованих на запобігання та протидію 

булінгу 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

керівники закладів 

11. Забезпечити організаційну підтримку 

підготовки та сприяти участі дружин юних 

пожежників у фестивалі ДЮП 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

Золотоніський РВ 

УДСНС України у 

Черкаській області 

 

VІІ. Забезпечення духовного розвитку дітей та учнівської молоді 

 

1. Організувати відповідну роботу щодо  

виконання Указу Президента України від 

18.05.2019 № 286/2019 «Про Стратегію 

національно-патріотичного виховання» 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

керівники 

навчальних закладів 

2.  Спрямувати зусилля педагогічних 

колективів міста на оновлення змісту, 

форм і методів щодо виховання у дітей і 

молоді любові до Батьківщини, до рідного 

краю, поваги до державних символів, 

формування активної громадянської 

позиції 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

керівники закладів 

освіти 

3. Сприяти роботі дитячо-юнацьких 

об’єднань „Дублер”, Ліга старшокласників 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

керівники закладів 

освіти 

 Сприяти організації та проведенню 

Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри „Сокіл” 

(„Джура”) 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

фінансове 

управління, 

 керівники закладів 

освіти 

4. Поширювати тенденції відродження 

родинних традицій виховання дітей  

у сучасній українській сім’ї  

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

керівники закладів 

освіти 

5. Організовувати екскурсійні поїздки по 

історико -  культурних місцях України 

постійно Відділ освіти, 

керівники закладів 

освіти 

6. Організовувати правоосвітню роботу серед 

дітей та учнівської молоді 

постійно Відділ освіти,  

КУ «ЗЦПРПП» 

 

VІІІ. Робота з обдарованими дітьми 

 

1. Впроваджувати систему поетапного 

виявлення обдарованих дітей у закладах 

загальної середньої, дошкільної та  

позашкільної освіти 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

керівники закладів 

освіти 

2. Забезпечувати участь школярів у 

предметних олімпіадах, конкурсах-

захистах наукових робіт учнів-членів 

МАН, учнівських конкурсах, турнірах, 

оглядах, фестивалях 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

керівники закладів 

3. Посилити роль гімназії, спеціалізованих 2021-2025 Відділ освіти 



шкіл щодо роботи з обдарованими дітьми. 

Зберегти мережу класів з поглибленим 

вивченням предметів у загальноосвітніх 

школах 

роки 

4. Проводити щорічне свято пошанування 

обдарованих дітей 

Травень, 

щорічно 

Відділ освіти 

5. У разі необхідності вносити зміни до 

положення про одноразові виплати 

обдарованій молоді та одноразову грошову 

винагороду педагогічним працівникам, які 

підготували переможців олімпіад та МАН 

Щорічно  Відділ освіти 

6. Забезпечити участь обдарованої молоді в 

міжнародних проєктах, програмах, 

науково-практичних конференціях, 

олімпіадах, змаганнях і конкурсах 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

керівники закладів 

 

ІХ. Соціальний захист працівників освітньої галузі 

 

1. Забезпечувати право педагогічних 

працівників на підвищення кваліфікації на 

основі вільного вибору форм її проведення 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

фінансове 

управління,  

КУ «ЗЦПРПП» 

2.. Сприяти виконанню в повному обсязі 

статті 57 Закону України «Про освіту» в 

частині надання педагогічним працівникам 

щорічної грошової винагороди в розмірі до 

одного посадового окладу (ставки 

заробітної плати) за сумлінну працю, 

зразкове виконання покладених на них 

обов’язків 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

фінансове 

управління 

3. Виплату педагогічним працівникам 

допомоги на оздоровлення в розмірі до 

одного посадового окладу (ставки 

заробітної плати) при наданні щорічної 

відпустки 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

фінансове 

управління 

4. Сприяти наданню довгострокових 

пільгових кредитів на будівництво 

(реконструкцію) чи придбання житла або 

надання службового житла у порядку, 

передбаченому Кабінетом Міністрів 

України 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

фінансове 

управління 

5. Сприяти, відповідно до законодавства, 

педагогічним працівникам, які працюють у 

сільській місцевості і селищах міського 

типу, а також пенсіонерам, які раніше 

працювали педагогічними працівниками в 

таких населених пунктах і проживають у 

них, забезпечення безоплатного 

користування житлом з опаленням і 

освітленням у межах встановлених норм 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

фінансове 

управління 

6. Запровадити стимулювання педагогічних 

працівників, які підготувати переможців 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

фінансове 



олімпіад та конкурсу – захисту МАН 

обласного та Всеукраїнського рівня 

управління 

7. Сприяти проведенню виплат 

обслуговуючому персоналу освітніх 

установ грошової допомоги на 

оздоровлення у розмірі місячного окладу 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

фінансове 

управління 

8.  Організувати регулярне безоплатне 

перевезення учнів та педагогічних 

працівників до місць навчання (роботи)  

і додому 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

фінансове 

управління 

 

Х. Поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів, проведення 

капітальних ремонтів 

 

1. Аналізувати стан виконання вимог 

санітарного законодавства щодо 

належного водопостачання та 

водовідведення, створення умов для 

перебування дітей у закладах освіти, 

організації харчування, укомплектованості 

медичним персоналом 

Щорічно  

до 01.09 та 

за графіком 

Відділ освіти, 

керівники закладів 

2.  Поновлювати технологічне обладнання 

харчових блоків закладів загальної та 

дошкільної освіти 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

фінансове управління, 

Золотоніське 

лабораторне 

відділення ДУ 

«Черкаської ОЛЦ 

МОЗ України» 

3. Сприяти виконанню спільного плану 

відділу освіти та Золотоніського  

РВ УДСНС України у Черкаській області 

щодо усунення недоліків протипожежної 

безпеки 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

фінансове управління 

4. Забезпечити проведення поточних 

ремонтів закладів освіти 

До початку 

навчального 

року 

Відділ освіти, 

фінансове управління, 

керівники закладів 

5. Забезпечити проведення капітальних 

ремонтів приміщень закладів освіти 

2021-2025 

роки 

Відділ освіти, 

фінансове управління 

 

ХІ. Інформування про виконання заходів 

 

1. Інформувати міську раду про виконання 

заходів щорічно 

До 1 грудня  Відділ освіти, 

фінансове 

управління 

2.  Звіти про виконання заходів подавати у 

відділ освіти 

До 1 грудня 

поточного 

року 

Керівники закладів 

 

 

     

Секретар ради                                                                              Н.О. Сьомак 



Додаток 2 

до Комплексної програми 

  

Фінансування Комплексної програми розвитку закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти 

на період 2021-2025 роки 

 

№ Найменування завдання Джерела 

фінансування 

Прогнозований обсяг фінансування за роками (в тис.грн)* 

2021 2022 2023 2024 2025 ВСЬОГО 

 

1. Забезпечення 100-

відсоткового безоплатного 

гарячого харчування учнів 

1-4 класів та дітей 

пільгових категорій 

Бюджет 

громади 
5379,5 5379,5 5379,5 5379,5 5379,5 26897,5 

2. Здійснення повноцінного 

оздоровлення дітей та 

учнівської молоді 

Бюджет 

громади 
441,0 441,0 441,0 441,0 441,0 2205,0 

3. Забезпечити належне 

утримання установ  

(виділення  додаткових 

коштів з розрахунку 500 

грн. на одного учня та  400 

грн. на одного вихованця) 

Бюджет 

громади 
2285,4 2285,4 2285,4 2285,4 2285,4 11427,0 

4. Проведення виплат 

обдарованим дітям – 

переможцям обласних та 

всеукраїнських олімпіад та 

конкурсів 

Бюджет 

громади 
30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 

5. Інформатизація навчально-

виховного процесу 

Бюджет 

громади 
500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

2500,0 

 

6. Забезпечення підвищення 

кваліфікації педагогічних 

Бюджет 

громади 
170,9 170,9 170,9 170,9 170,9 854,5 



працівників 

7. Здійснення 

компенсаційних виплат на 

пільговий проїзд 

автомобільним 

транспортом педагогічним 

працівникам, що 

доїжджають до навчальних 

закладів, розміщених у 

сільській місцевості 

Бюджет 

громади 
217,3 217,3 217,3 217,3 217,3 1086,5 

8. Забезпечити стимулювання 

педагогічних працівників, 

які підготували переможців 

учнівських олімпіад та 

всеукраїнських конкурсів, 

стали особисто 

переможцями міжнародних 

всеукраїнських та обласних 

заходів професійного 

зростання педагогів 

Бюджет 

громади 
50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 

9. Забезпечити поліпшення 

матеріально-технічної бази 

навчальних закладів, 

проведення поточних та 

капітальних ремонтів 

Бюджет 

громади 
8000,0 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0 40000,0 

 ВСЬОГО  17074,1 17074,1 17074,1 17074,1 17074,1 85370,5 
* Прогнозований обсяг фінансування на 2022-2025 рр. може змінюватися в залежності від об’єктивних обставин та наявності планових 

асигнувань. 

 

Секретар ради         Н.О. Сьомак 


