
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТНАДЯТА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 08.02.2018 № 21
с. Миколаївка
Про затвердження Комплексної 
Програми розвитку освіти 
Миколаївської сільської 
територіальної громади
на 2018-2020 роки

На  виконання  Конституції  України,  Бюджетного  Кодексу  України,
Конвенції про права дитини, Стратегії  сталого розвитку «Україна  – 2020»,
затверджена Указом Президента України від 12.01.2015 № 5/2015, Державної
стратегії  регіонального  розвитку  на  період  до  2020  року,  затвердженої
Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  06.08.2014  №  385; Законів
України:  «Про освіту»,  «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню 
 освіту»,  «Про  позашкільну  освіту», «Про  забезпечення  організаційно-
правових  умов  соціального  захисту  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування», «Про оздоровлення та відпочинок дітей»; указів
Президента  України:  від  25.06.2013  року  №  344/2013  «Про  Національну
стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»,від 30.09.2010 №
927/2010  «Про  заходи  щодо  розвитку  системи  виявлення  та  підтримки
обдарованих  і  талановитих  дітей  та  молоді»,  від  16.11.2015р.  № 641/2015
«Про  оголошення  2016  року  Роком  англійської  мови  в  Україні»,від
13.10.2015р.  №  580/2015  «Про  Стратегію  національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»; постанов Кабінету Міністрів
України  від  05.04.1994  №  226  «Про  поліпшення  виховання,  навчання,
соціального  захисту  та  матеріального  забезпечення  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених  батьківського  піклування»,  від  22.11.  2004  №  1591  «Про
затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»; накази
Міністерства освіти і науки України від 03.02.2015р. № 89 «Про здійснення
заходів щодо організації літніх мовних шкіл», від 16.06.2015р. № 641 «Про
затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді,
Заходів  щодо  реалізації  Концепції  національно-патріотичного  виховання
дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного
виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»,сільська рада вирішила:



1. Затвердити  Комплексну  програму  розвитку  освіти  Миколаївської
сільської  територіальної  громади  на  2018-2020  роки  /додаток  1
додається/.

2. Фінансування зазначеної Програми проводити  в  межах  коштів,
передбачених в бюджеті сільської ради на 2018 рік.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію  з  питань  охорони  прав  людини,  законності,  депутатської
діяльності  та  етики,соціального захисту населення,  освіти,  охорони
здоров’я, культури, молоді та спорту.

       Сільський голова                                                             С.В.Самотой


