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ПАСПОРТ

Програми розвитку освіти
Миколаївської сільської ради Сумського району

на 2021-2023 роки

1. Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет Миколаївської
сільської ради Сумського району

2. Розробник Програми Відділ освіти, молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради

3. Відповідальний виконавець 
Програми 

Відділ освіти, молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради

4. Учасники Програми Відділ освіти, молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради, 
заклади дошкільної, загальної 
середньої освіти, громадські 
організації, батьки

5. Термін реалізації Програми 2021–2023 роки

6. Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Програми 

Бюджет Миколаївської сільської 
територіальної громади, державний
бюджет, залучені позабюджетні 
кошти

7. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, всього

23 675,00 тис. грн



І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Державні   реформи  в  галузі  освіти  створюють  потужне  середовище  для

творчої  самореалізації  педагога  й рівного доступу всіх дітей до якісної  освіти.
Саме  тому сучасна  парадигма  освіти  націлена  на  досягнення  високих освітніх
результатів  завдяки  акцентуванню  на  індивідуальних  здібностях  тих,  хто
навчається,  з  урахуванням  інтересів  й  освітніх  потреб,  залученню  здобувачів
освіти до активної освітньої діяльності  на компетентнісних засадах. 

Численні  реформи  в  освіті  тісно  пов’язані  з  суспільними  запитами,  зі
швидким  розвитком технологій, розвитком самої системи освіти. Усе це викликає
потребу швидкого реагування освітніх інституцій на зміни. 

У 2020 році завершується реалізація Комплексної програми розвитку освіти
Миколаївської сільської ради на 2018-2020  роки. Нова  Програма  на 2021-2023
роки є логічним  продовженням попередньої. Однак, вона  враховує кардинальні
зміни, які відбулися в українському суспільстві і  які  обумовили   реформування
всіх  сфер  суспільного  життя,  а  також  спрямована  на  вирішення  питань,  які
залишилися актуальними.

Курс  держави  на  децентралізацію  зумовив  переоцінку  традиційних
факторів  регіонального  та  місцевого  розвитку,  у  тому числі  й  переосмислення
функції  освіти,  набуття  нею  першочергового  значення  як  рушійної  сили
позитивних  суспільних  змін  у громаді.

Проблемою, яка потребує розв’язання, є низький рівень культури безпечної,
здорової поведінки дітей, інших  учасників освітнього процесу, погіршення стану
здоров’я  учнів  та  вихованців,  недостатній  рівень  доступності,  безпечності  і
комфортності умов навчання  та виховання,  зношеність  будівель  та  обладнання.
Необхідно  приділити   увагу  створенню  сучасного  розвивального,  безпечного,
комфортного та інклюзивного освітнього середовища: 

- відповідність закладів освіти критеріям  санітарного та епідеміологічного
благополуччя, оснащення медичних кабінетів,

- створення належних умов  для  організації  харчування  учнів,  вихованців,
дотримання вимог санітарно-гігієнічних правил з метою впровадження Системи
процедур (НАССР),

-  забезпечення  здійснення  заходів  з  охорони  праці,  цивільного  захисту,
протипожежної безпеки,

- модернізація будівель закладів освіти та прилеглої території,
- оновлення комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, 
- створення оптимальних умов для навчання, розвитку, адаптації   в соціумі

та підготовки до трудової діяльності дітей з особливими освітніми потребами.

ІІ. Мета Програми
Забезпечення  стабільного  розвитку  системи  освіти  громади;  підвищення

доступності  якісної,  конкурентоспроможної  освіти  відповідно  до  вимог
інноваційного  сталого  розвитку  суспільства,  економіки;  забезпечення



особистісного  розвитку  дитини  згідно  з  її  індивідуальними  здібностями  та
потребами; створення належних умов для навчання та комфортного  перебування
дітей  у  закладах  освіти,  забезпечення  якісного  функціонування  освітнього
процесу  та  збереження  здоров’я  дітей  шляхом  поновлення  обладнання  та
навчально-методичного  забезпечення  навчальних  кабінетів,  шкільних  меблів,
технологічного  обладнання  їдалень  закладів  дошкільної,  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 до вимог нормативно-правових актів,
норм і правил. 

IІІ. Структура Програми
І. Надання дошкільної освіти.
ІІ.  Надання  загальної  середньої  освіти  (у  тому  числі  з  дошкільними

підрозділами).
ІІІ. Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із

позашкільної роботи з дітьми.
ІV. Інші програми та заходи у сфері освіти.
V Напрями діяльності та заходи Програми.

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

впровадження Концепції «Нова українська школа».
3. Забезпечення рівних умов для дітей і учнівської молоді у здобутті якісної

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

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

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

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

7.  Забезпечення  здобуття  освіти  в  умовах,  що  гарантують  збереження
здоров’я,  захист  прав  учнів  в  освітньому  процесі,  їх  психологічну  та  фізичну
безпеку.

8. Впровадження моделі автономії закладів освіти.

V. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Програма  є  довгостроковою  та  реалізовуватиметься  упродовж  2021–2023

років. У разі потреби до неї вносяться зміни згідно з установленим порядком.



Координація та контроль за виконанням Програми покладається на відділ
освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради.

З метою дотримання принципу колегіальності, компетентності та прозорості
фінансового  забезпечення  реалізації  Програми  функції  щодо  здійснення
системного  моніторингу  покладаються  на  виконавчий  комітет  Миколаївської
сільської ради Сумського району.

Звіт  про  виконання  Програми  заслуховується  на  засіданні  виконавчого
комітету після завершення терміну її дії.



Р О З Д І Л И    П Р О Г Р А М И
І. Надання дошкільної освіти
МЕТА:  забезпечення  конституційних  прав  і  державних  гарантій  щодо

доступності здобуття  дошкільної  освіти  дітьми  дошкільного  віку,  створення
для  вихованців  ЗДО  та  педагогічних  працівників  безпечного  освітнього
середовища.

ЗАВДАННЯ:
1.  Забезпечення  права  дитини  на  здобуття  якісної  дошкільної  освіти  та

виховання. 
2. Створення  умов для отримання на належному рівні дошкільної освіти та

виховання. 
3. Забезпечення харчуванням дітей в закладах дошкільної освіти за рахунок

коштів місцевого бюджету та за рахунок коштів батьків. 
4. Забезпечення  харчуванням  дітей  влітку  шляхом  проведення  заходів  з

вітамінізації  (збільшення  вартості  харчування)  за  рахунок  коштів  місцевого
бюджету. 

5. Оснащення сучасною комп’ютерною технікою, модернізація матеріально-
технічної бази, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій згідно з
Законом України «Про національну програму інформатизації».

6.  Забезпечення  здійснення  заходів  цивільного  захисту  у  закладах
дошкільної освіти.

7.  Проведення  капітальних  та  поточних  ремонтів,   модернізації  закладів
дошкільної освіти.

8.  Створення  умов  для  здобуття  дошкільної  освіти  дітьми з  особливими
освітніми потребами.

ІІ. Надання загальної середньої освіти
(у тому числі з дошкільними підрозділами)
МЕТА:  забезпечення  рівного  доступу  до  якісної  освіти,  створення  для

здобувачів  освіти  та  педагогічних  працівників  ЗЗСО  безпечного  освітнього
середовища.

ЗАВДАННЯ:
1.  Забезпечення  надання  освітніх  послуг  закладами  загальної  середньої

освіти.
2.  Покращення  соціального  захисту  окремих  категорій  педагогічних

працівників. 
3. Забезпечення гарячим харчуванням учнів ЗЗСО.
4.  Оснащення  ЗЗСО  сучасною  комп’ютерною  технікою,  модернізація

матеріально–технічної  бази,  впровадження  інформаційно–комунікаційних
технологій  згідно  із  Законом  України  «Про  національну  програму
інформатизації».



5.  Проведення  капітальних  і  поточних  ремонтів,  реконструкцій,
модернізації ЗЗСО.

6.  Створення  умов для  здобуття  загальної освіти дітьми з особливими
освітніми потребами.

7. Забезпечення здійснення заходів цивільного захисту.
8. Забезпечення надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої

освіти відповідно до концепції «Нова українська школа».

ІІІ. Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи
із позашкільної роботи з дітьми

МЕТА:  забезпечення  доступності  позашкільної  освіти,  впровадження
Концепції  національно-патріотичного  виховання  дітей  і  молоді;  формування
навичок  здорового  способу  життя,  занять  фізичною  культурою;  підготовка  до
захисту України. 

ЗАВДАННЯ: 
1.  Задоволення  потреб  дітей  та  учнівської  молоді  у  сфері  позашкільної

освіти з урахуванням їх віку та місця проживання. 
2.  Надання  рівних  можливостей  дівчатам  та  хлопцям в  сфері  отримання

позашкільної освіти.
3. Сприяння участі у масових заходах, конкурсах, фестивалях, виставках по

напрямам позашкільної освіти.
4.  Проведення  військово–спортивної  дитячо–юнацької  гри  «Сокіл»

(«Джура»).
5.  Попередження  правопорушень  і  злочинності  серед  неповнолітніх,

пропаганда  здорового  способу  життя  шляхом  залучення  дітей  та  молоді  до
змістовного дозвілля.

ІV. Інші програми та заходи у сфері освіти
МЕТА: забезпечення фінансування закладів освіти,  контроль за веденням

бухгалтерського обліку та звітності. 
ЗАВДАННЯ: 
1.  Забезпечення  складання  і  надання  кошторисної,  звітної,  фінансової

документації, фінансування установ згідно з затвердженнями кошторисами.
2.  Модернізація  матеріально–технічної  бази,  оснащення  сучасним

обладнанням, впровадження інформаційно–комунікаційних  технологій  згідно  із
Законом України «Про національну програму інформатизації».

3. Забезпечення надання допомоги дітям  –  сиротам та дітям, позбавленим
батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

V. Напрями діяльності та заходи програми
Напрями діяльності та заходи Програми викладені у додатку 1 до Програми.



Додаток 1
до Програми

Напрями діяльності та заходи Програми
розвитку освіти Миколаївської сільської ради Сумського району на 2021-2023 роки

№
з/п

Назва напряму
діяльності

(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
Програми

Термін
виконан
ня заходу

Виконавці Джерела
фінансування

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

числі:

Очікуваний
результат

2021 2022 2023
Надання дошкільної освіти

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

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

2021-
2023

Відділ
освіти,
молоді  та
спорту,
заклади
дошкільної
освіти

Місцевий 
бюджет

200,0 200,0 200,0 Підвищення 
рівня охоплення 
дошкільною 
освітою дітей 
дошкільного 
віку. Створення 
умов для 
безпечного 
освітнього 
середовища.

1.2. Оснащення ЗДО 
сучасною 
комп’ютерною 
технікою, 
модернізація 
матеріально-технічної
бази, впровадження 
інформаційно- 
комунікаційних 
технологій згідно з 

2021-
2023

Відділ
освіти,
молоді  та
спорту,
заклади
дошкільної
освіти

Місцевий 
бюджет

100,0 100,0 100,0



Законом України 
«Про національну 
програму 
інформатизації»
1.3. Встановлення 
систем фільтрації 
води в ЗДО

2021 Відділ
освіти,
молоді  та
спорту,
заклади
дошкільної
освіти

Місцевий 
бюджет

150,0 - -

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

2021-
2023

Відділ
освіти,
молоді  та
спорту,
заклади
дошкільної
освіти

Місцевий 
бюджет

100,0 100,0 100,0

1.5. Проведення 
поточних ремонтів 
закладів ЗДО 
(харчоблоків, 
покрівлі, кабінетів 
медичної сестри, 
санітарних кімнат 
тощо)

2021-
2023

Відділ
освіти,
молоді  та
спорту,
заклади
дошкільної
освіти

Місцевий 
бюджет

300,0 200,0 200,0

1.6. Створення умов 
для здобуття 
дошкільної освіти 
дітьми з особливими 
освітніми потребами. 
Розширення мережі 
інклюзивних груп 
ЗДО. Закупівля 
спеціальних засобів 

2021-
2023

Відділ
освіти,
молоді  та
спорту,
заклади
дошкільної
освіти

Місцевий 
бюджет, 
субвенція з 
державного 
бюджету

50,0 50,0 50,0



корекції.
1.7. Забезпечення 
проведення загальних
заходів для 
вихованців ЗДО (День
захисту дітей тощо)

2021-
2023

Відділ
освіти,
молоді  та
спорту,
заклади
дошкільної
освіти

Місцевий 
бюджет

10,0 10,0 10,0

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

2021-
2023

Відділ
освіти,
молоді  та
спорту,
заклади
дошкільної
освіти

Місцевий 
бюджет

100,0 100,0 100,0

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 
(у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)

2 Забезпечення 
рівного доступу до 
якісної освіти, 
створення 
безпечного 
освітнього 
середовища

2.1. Приведення 
мережі ЗЗСО у 
відповідність до 
чинного 
законодавства

2021 Відділ
освіти,
молоді  та
спорту

Місцевий
бюджет

25,0 - - Підвищення 
якості загальної 
середньої освіти.
Створення умов 
для безпечного 
освітнього 
середовища

2.2. Оснащення ЗЗСО 
новими меблями, 
сучасною 
комп’ютерною 
технікою, 
модернізація 
матеріально – 
технічної бази, 

2021-2023 Відділ
освіти,
молоді  та
спорту,
заклади
загальної
середньої
освіти

Місцевий 
бюджет, 
субвенція з 
державного 
бюджету

1 000,0 1 000,0 1 000,0



впровадження 
інформаційно – 
комунікаційних 
технологій згідно із 
Законом України 
«Про національну 
програму 
інформатизації»
2.3. Встановлення 
систем фільтрації 
води в ЗЗСО

2021-2022 Відділ
освіти,
молоді  та
спорту,
заклади
загальної
середньої
освіти

Місцевий
бюджет

250,0 250,0 -

2.4. Проведення 
капітальних та 
поточних ремонтів, 
реконструкцій, 
модернізації ЗЗСО 
(ремонт харчоблоків, 
спортзалів, стелі, 
систем опалення, 
благоустрій території)

2021-2023 Відділ
освіти,
молоді  та
спорту,
заклади
загальної
середньої
освіти

Місцевий 
бюджет, 
субвенція з 
державного 
бюджету,
субвенція з 
районного 
бюджету

3 500,0 1 000,0 1 000,0

2.5. Створення умов 
для здобуття загальної
освіти дітьми з 
особливими освітніми
потребами 
(розширення мережі 
інклюзивних класів, 
закупівля спеціальних
засобів корекції.)

2021-2023 Відділ
освіти,
молоді  та
спорту,
заклади
загальної
середньої
освіти

Місцевий 
бюджет, 
субвенція з 
державного 
бюджету

100,0 100,0 100,0

2.6. Забезпечення 2021-2023 Відділ Місцевий 800,0 800,0 800,0



здійснення заходів 
цивільного захисту та 
пожежної безпеки у 
закладах загальної 
середньої освіти

освіти,
молоді  та
спорту,
заклади
загальної
середньої
освіти

бюджет, 
субвенція з 
державного 
бюджету

2.7. Забезпечення 
надання якісної, 
сучасної та доступної 
загальної середньої 
освіти «Нова 
українська школа»

2021-2023 Відділ
освіти,
молоді  та
спорту,
заклади
загальної
середньої
освіти

Місцевий 
бюджет, 
субвенція з 
державного 
бюджету

1 000,0 1 000,0 1 000,0

2.8. Підвищення 
якості шкільної 
природничо-
математичної освіти:
- Оснащення 
сучасним 
обладнанням 
(апаратура, прилади, 
пристрої, 
пристосування тощо) 
навчальних кабінетів 
хімії, біології, фізики, 
географії та 
математики.
- Оснащення 
мультимедійним 
лабораторно-
практичним 
обладнанням 
кабінетів природничо-

2021-2023 Відділ
освіти,
молоді  та
спорту,
заклади
загальної
середньої
освіти

Місцевий 
бюджет, 
субвенція з 
державного 
бюджету

1 000,0 1 000,0 1 000,0



математичного 
напряму з метою 
створення умов для 
використання 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій.
- Установлення  
сучасних 
комп’ютерних класів 
(із мультимедійними 
засобами).
2.9. Забезпечення 
здійснення заходів 
згідно з законом 
України «Про захист 
населення від 
інфекційних хвороб» 
(з метою забезпечення
заходів запобігання 
виникнення та 
поширення корона 
вірусної хвороби 
(COVID-19)

2021-2023 Відділ
освіти,
молоді  та
спорту,
заклади
загальної
середньої
освіти

Місцевий 
бюджет, 
субвенція з 
державного 
бюджету

300,0 300,0 300,0

2.10. Відзначення 
педагогів за високу 
результативність 
виступів  вихованців 
(продовжити 
впровадження 
системи морального 
та матеріального 
стимулювання 
педагогічних 
працівників)

2021-2023 Відділ
освіти,
молоді  та
спорту,
заклади
загальної
середньої
освіти

Місцевий
бюджет

300,0 300,0 300,0



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

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

3.1. Забезпечення 
надання рівних 
можливостей дівчатам
та хлопцям у сфері 
отримання 
позашкільної освіти

2021-2023 Відділ
освіти,
молоді  та
спорту

Місцевий
бюджет

300,0 300,0 300,0 Охоплення 
якісною 
позашкільною 
освітою дітей та 
молоді. 
Розширення 
мережі 
позашкільних 
гуртків

3.2. Сприяння участі у
масових заходах, 
конкурсах, 
фестивалях, виставках
по напрямам 
позашкільної освіти

2021-2023 Відділ
освіти,
молоді  та
спорту

Місцевий
бюджет

20,0 20,0 20,0

3.3. Проведення 
військово – 
спортивної дитячо – 
юнацької гри «Сокіл» 
(«Джура»)

2021-2023 Відділ
освіти,
молоді  та
спорту,
заклади
загальної
середньої
освіти

Місцевий
бюджет

50,0 50,0 50,0

Інші програми та заходи у сфері освіти
4 Забезпечення 

фінансування 
закладів освіти, 
контроль за 
веденням 
бухгалтерського 
обліку та звітності

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

2021-2023 Відділ
освіти,
молоді  та
спорту,
заклади
освіти

Місцевий
бюджет

- - - Дотримання 
вимог 
законодавства 
щодо ведення 
бухгалтерського 
обліку, 
централізоване 
господарське 
обслуговування 
закладів освіти4.2. Модернізація 

матеріально–технічної
бази, оснащення 
сучасним 

2021-2023 Відділ
освіти,
молоді  та
спорту

Місцевий
бюджет

50,0 50,0 50,0



обладнанням, 
впровадження 
інформаційно–
комунікаційних  
технологій  згідно  із 
Законом України 
«Про національну 
програму 
інформатизації».
4.3. Забезпечення 
надання допомоги 
дітям – сиротам та 
дітям, позбавленим 
батьківського 
піклування, яким 
виповнюється 18 
років

2021-2023 Відділ
освіти,
молоді  та
спорту

Місцевий
бюджет

20,0 20,0 20,0

4.4. Придбання 
шкільної та 
спортивної форми для
дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування

2021-2023 Відділ
освіти,
молоді  та
спорту

Місцевий
бюджет

100,0 100,0 100,0

РАЗОМ:  9 825,00 7 050,0
0

6 800,00 23 675,00
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