
І. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Підпрограма  ДОШКІЛЛЯ 

Мета:  

1. розробка механізму розвитку дошкільної освіти та його впровадження в практику роботи;  

2. забезпечення захисту конституційних прав дітей дошкільного віку і державних гарантій щодо доступності та безоплатності здобуття такої 

освіти у закладах дошкільної освіти Чупахівської селищної ради, зокрема дітьми п'ятирічного віку;  

3. упровадження оновленої системи неперервної освіти педагогів дошкілля;  

4. створення сучасного навчально-методичного забезпечення якісної дошкільної освіти громади ; 

5. підтримка та розвиток творчих ініціатив працівників дошкільної освіти громади; пошук нових моделей роботи з батьками й громадскістю. 

 

Проблеми, які потребують вирішення:  

 

2.1. інтеграції дітей з особливими потребами в дитяче середовище ЗДО; 

2.2. недостатня кількість навчально-наочних посібників, художньої літератури, електронних інформаційних ресурсів, що негативно впливає 

на якість дошкільної освіти, перешкоджає виконанню вимог Базового компоненту дошкільної освіти 

  

 

 Перелік заходів Строк 

виконан

ня 

Виконавець Джерела 

фінансув

ання 

Фінансув

ання 

Орієнтовний обсяг фінансування Очікувані 

результати 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

1.  Організувати: 

 роботу щодо реалізації 

Державних базових 

програм розвитку дитини 

дошкільного віку, 

додаткових 

загальноукраїнських та 

регіональних програм з 

дошкільної освіти; 

 роботи з обдарованими 

дітьми;  

 оновлення стратегії й 

тактики взаємодії ЗДО з 

батьками й громадськістю; 

 науково-методичний 

супровід професійного 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗДО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + + + + Забезпечення 

захисту 

конституційних 

прав дітей 

дошкільного 

віку і державних 

гарантій щодо 

здобуття 

високоякісної 

дошкільної 

освіти 



 Перелік заходів Строк 

виконан

ня 

Виконавець Джерела 

фінансув

ання 

Фінансув

ання 

Орієнтовний обсяг фінансування Очікувані 

результати 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

розвитку педагогічних 

працівників за 

індивідуальними освітніми 

траєкторіями; 

 

2.  Створити: 

 систему електронних 

інформаційних ресурсів 

для ЗДО Чупахівської 

громади 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗДО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + + + +  

Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття якісної дошкільної освіти дітьми дошкільного віку 

3.  Капітальний ремонт  ЗДО 

«Сонечко -1» (утеплення 

фасаду) з виготовленням 

ПКД 

2020-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗДО 

Місцевий 

бюджет 

Державни

й бюджет 

Інші 

кошти 

  20,0 

 

 

 

1000,0 

  

  

 

 

20,0 

 

 

 

  

 

 

 

 

1000,0 

забезпечення 

захисту 

конституційних 

прав дітей 

дошкільного 

віку і державних 

гарантій щодо 

здобуття 

високоякісної 

дошкільної 

освіти 

Зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази ЗДО 

4.  Забезпечення проведення 

модернізації матеріально-

технічної бази дошкільної 

освіти (забезпечення 

сучасним обладнанням, 

меблями, іграшками, 

твердим і м’яким 

інвентарем тощо 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗДО 

Місцевий 

бюджет 

42,0 5,0 10,0 12,0 15,0 зміцнення 

навчально-

методичної та 

матеріально-

технічної бази 

дошкільних 

навчальних 

закладів 

 5.  Оснащення закладів 

дошкільної освіти 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

Місцевий 

бюджет 

30,0  10,0 20,0   



 Перелік заходів Строк 

виконан

ня 

Виконавець Джерела 

фінансув

ання 

Фінансув

ання 

Орієнтовний обсяг фінансування Очікувані 

результати 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

універсальними навчально-

комп’ютерними 

комплексами, придбання 

БФУ,  телевізорів 

ЗДО Інші 

кошти 

50,0 50,0    

6.  придбання сучасного 

спортивного обладнання, 

обладнання ігрових 

майданчиків, м’яких 

модулів для розвитку 

рухливих навичок 

дошкільнят 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗДО 

Місцевий 

бюджет 

40,0  20,0   20,0 Створення 

належних умов 

для здобуття  

дошкільної 

освіти 

7.  забезпечити заклади 

довідковою літературою, 

демонстраційними табли-

цями, дидактичними 

матеріалами, 

інструментами, приладами, 

моделями, технічними 

засобами навчання 

відповідно до переліку 

навчально- наочних 

посібників та 

лабораторного обладнання, 

рекомендованого МОН 

України для використання в 

закладах дошкільної освіти 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗДО 

Місцевий 

бюджет 

10,0  5,0   5,0 зміцненню 

навчально-

методичної та 

матеріально-

технічної бази 

дошкільних 

навчальних 

закладів 

8.  здійснити забезпечення 

освітнього  процесу ЗДО 

відповідно до «Типового 

переліку обов’язкового 

обладнання, навчально-

наочних посібників та 

іграшок у дошкільних 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗДО 

Місцевий 

бюджет 

12,0 5,0 5,0   2,0 зміцненню 

навчально-

методичної та 

матеріально-

технічної бази 

дошкільних 

навчальних 



 Перелік заходів Строк 

виконан

ня 

Виконавець Джерела 

фінансув

ання 

Фінансув

ання 

Орієнтовний обсяг фінансування Очікувані 

результати 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

навчальних закладах» закладів 

9.  Підключення дошкільних  

закладів освіти до мережі 

Інтернет 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗДО 

Місцевий 

бюджет 

 +    

Забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних 

особливостей 

10.  здійснення соціально-

педагогічного патронату 

дітей, які не мають 

можливості відвідувати 

дошкільні навчальні 

заклади через стан здоров’я 

тощо 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗДО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

- + + + + забезпеченню 

особистісного 

зростання 

кожної дитини з 

урахуванням її 

нахилів, 

здібностей, 

індивідуальних  

особливостей  

дошкільної 

освіти 

 

 

11.  охоплення дітей 

п`ятирічного віку всіма 

формами дошкільної освіти 

– 100% 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗДО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

- + + + + 

Психолого-педагогічний супровід щодо реалізації Базових програм розвитку дітей дошкільного віку 

12.  Розробити єдині підходи в 

організації діагностичної 

діяльності у напрямку 

комплексного вивчення 

соціально-психологічної 

готовності дитини 

дошкільного віку до 

навчання у школі 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗДО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 +    поліпшенню 

якості 

дошкільної 

освіти 

13.  Провести цикл семінарів 

щодо психологічного 

супроводу програми 

завдань базових програм 

розвитку дітей дошкільного 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗДО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + + + + поліпшенню 

якості 

дошкільної 

освіти 



 Перелік заходів Строк 

виконан

ня 

Виконавець Джерела 

фінансув

ання 

Фінансув

ання 

Орієнтовний обсяг фінансування Очікувані 

результати 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

віку 

Підтримка та розвиток творчих ініціатив працівників дошкільної освіти 

14.  Робота ЗДО щодо 

оновлення змісту, форм та 

методів роботи з дітьми 

відповідно до вимог 

державних базових програм 

та додаткових 

загальноукраїнських і 

регіональних програм із 

дошкільної освіти 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗДО 

Місцевий 

бюджет 

 + + + + науково-

методичного 

супроводу 

професійного 

розвитку 

педагогічних 

працівників за 

індивідуальним

и освітніми 

траєкторіями;  

 
15.  Участь у конкурсах 

майстерності педагогічних 

працівників закладів 

дошкільної освіти  різних 

рівнів 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗДО 

Місцевий 

бюджет 

 + + + + 

 

 

Підпрограма  «Перші кроки » 
Мета:  Метою проекту є створення адаптивної мережевої системи підготовки педагогічних кадрів до реалізації завдань Державного 

стандарту початкової загальної освіти.  

1. Стрижневими особливостями Державного стандарту початкової загальної освіти є:  

1.1 формування ключових компетентностей молодших школярів (зокрема, загальнокультурної, громадянської, здоров’язбережувальної, 

інформаційно комунікаційної), які дають можливість ефективно брати участь у різних життєвих сферах діяльності;  

1.2 екологічна спрямованість освіти та посилення природничої складової стандарту, що надасть можливість розвивати здатність учня 

розв′язувати доступні соціально і особистісно значущі практичні та пізнавальні проблемні задачі, пов′язані з реальними об′єктами природи у 

сфері відносин «людина – природа»;  

1.3 вивчення іноземної мови з 1 класу, що буде сприяти формуванню здатності особистості застосовувати у конкретному спілкуванні знання 

мови, способи взаємодії з навколишніми і віддаленими людьми та подіями;  

1.4 використання здоров’язбережувальних технологій, що сприятиме набуттю учнями навичок збереження, зміцнення, використання 

здоров′я та дбайливого ставлення до нього, розвитку особистої фізичної культури;  

1.5 формування і розвиток в учнів технологічної, інформаційно-комунікаційної компетентності для реалізації їх творчого потенціалу і 

соціалізації у суспільстві.  



 

 

 

 Перелік заходів Строк 

виконан

ня 

Виконавець Джерела 

фінансув

ання 

Фінансув

ання 

Орієнтовний обсяг фінансування Очікувані 

результати 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

Підготовка та перепідготовка кадрів 

1. Загальна фахова підготовка учителів початкових класів 

16.  Забезпечити курсову 

перепідготовку вчителів 

початкових класів 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + + + + 100% 

підвищення 

кваліфікації 

учителів 

початкових 

класів щодо 

реалізації змісту 

Державного 

стандарту; 

17.  Сприяти формуванню 

готовності вчителів ПШ до:  

 здоров’язбережувальних 

технологій 

 створення єдиного 

інформаційно-освітнього 

простору дошкільного  

закладу та школи І ступеня 

задля всіх рівнів освітнього 

процесу, підвищення його 

ефективності та реалізації 

соціального замовлення 

сучасного суспільства 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + + + + сформовані (на 

рівні початкової 

школи) ключові 

компетентності 

молодших 

школярів 

18.   . Курсова перепідготовка 

вчителів іноземної мови  та 

інформатики, що працюють 

у початкових класах 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + + + + Сформована 

комунікативна 

компетентність 

(застосування 

іноземної мови 

у конкретному 



 Перелік заходів Строк 

виконан

ня 

Виконавець Джерела 

фінансув

ання 

Фінансув

ання 

Орієнтовний обсяг фінансування Очікувані 

результати 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

спілкуванні 

Науково-методичний супровід діяльності учителя 

19.   Тренінги 

«Запровадженя реформи 

НУШ» 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + +   підвищення 

кваліфікації 

учителів 

початкових 

класів щодо 

реалізації змісту 

Державного 

стандарту 

20.  Консультпункти 

 «На допомогу вчителю 1-

го класу» 

 На допомогу вчителю 2-

го класу» 

 «На допомогу вчителю 3-

го класу» 

 «На допомогу вчителю 4-

го класу» 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + + + + 

21.  Галерея передового 

педагогічного досвіду: 

створення картотеки, 

презентацій  

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + + + + підвищення 

кваліфікації 

учителів 

початкових 

класів щодо 

реалізації змісту 

Державного 

стандарту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Підпрограма 

Нова українська школа - «Школа майбутнього» 

Мета: визначення та набуття ясного розуміння сучасної української школи, здатної підтримувати учнів у їх прагненні ставати  новаторами, 

використовувати набуті знання та креативність у створенні нових відкриттів для суспільства. 

 

 Перелік заходів Строк 

виконан

ня 

Виконавець Джерела 

фінансув

ання 

Фінансув

ання 

Орієнтовний обсяг фінансування Очікувані 

результати 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

 

22.   Створити у закладах 

освіти Чупахівської  

громади середовище для 

різнобічного розвитку, 

виховання й соціалізації 

особистості, яка відповідає 

вимогам часу: 

2018-2022 ВОМС  ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

        

23.   Меблі (одномісні парти, 

робоче місце вчителя, 

меблева стінка, дошка) 

2019-2022 ВОМС Місцевий 

бюджет 

Державни

й бюджет 

180,0 80,0 

 

 

10,0 30,0 60,0 1. підвищено 

якість освіти 

на 

інноваційній 

основі; 

2. - розроблено 

й 

упроваджено 

системний 

моніторинг 

якості освіти 

Чупахівської 

селищної 

ради; 

3. - 

максимальне 

застосування 

інформаційн

их 

технологій в 

24.   Дидактичні матеріали 2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Місцевий 

бюджет 

Державни

й бюджет 

11,0 

 

 

5,0 

 

 

3,0 1,0 2,0 

25.   Комп’ютерне 

обладнання, 

мультимедійний контент 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Місцевий 

бюджет 

Державни

й бюджет 

265,0 

 

 

115,0 

 

 

100,0 20,0 30,0 

26.   Забезпечити: реалізацію 

оновлених цілей і змісту 

освіти на основі 

компетентнісного підходу 

та особистісної орієнтації з 

урахуванням світового 

досвіду та принципів 

сталого розвитку; 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + + +  



 Перелік заходів Строк 

виконан

ня 

Виконавець Джерела 

фінансув

ання 

Фінансув

ання 

Орієнтовний обсяг фінансування Очікувані 

результати 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

27.   раціональне 

використання матеріально-

технічних, кадрових, 

фінансових та 

управлінських ресурсів 

суб’єктів округу на основі 

добровільної інтеграції та 

кооперації; 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + + + + управлінні 

закладами 

освіти; 

4. - 

збалансована 

швидкісна 

система 

інформуванн

я 

громадськост

і про новини 

та 

досягнення 

освіти; 

5. - 

трансформац

ія освітнього 

сектора на 

інноваційне 

середовище, 

у якому учні 

отримують 

навички й 

уміння 

самостійно 

оволодівати 

знаннями 

протягом 

життя та 

застосовуват

28.   оволодіння 

педагогічними 

працівниками новітніми 

інтерактивними, 

індивідуалізованими, 

командними та проектними 

навчальними технологіями 

для спільної розробки 

нового 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

     

29.   перехід від 

адміністративно-

розпорядчого управління 

навчальними закладами до 

системи освітнього 

менеджменту. 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

  + +  

30.  Організовувати: 
наскрізний процес навчання 

та  виховання, який формує 

стійку систему цінностей, 

компетенцій, мотивів до 

отримання та використання 

набутих знань 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 +    



 Перелік заходів Строк 

виконан

ня 

Виконавець Джерела 

фінансув

ання 

Фінансув

ання 

Орієнтовний обсяг фінансування Очікувані 

результати 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

31.   сучасний ефективний 

психолого-педагогічний та 

науково-методичний 

супровід освітнього 

процесу 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + +   и їх у 

практичній 

діяльності. 

 

32.  Сприяти: участі педагогів 

початкової школи в 

розробці й  рецензуванні, 

обговоренні нових програм 

і підручників на засадах 

діяльнісного та 

компетентнісного підходів 

до навчання; 

 генеруванню 

інноваційних ідей, їх 

визначенню, відбору та 

впровадженню. 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + + + + 

33.   Висвітлювати: 

реформування шкільної 

освіти та реалізацію 

Концепції «Нова українська 

школа» у регіональних ЗМІ, 

сайтах навчальних закладів, 

у соціальних мережах. 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Підпрограма  «Профільне навчання» 

 

Мета : 

Метою Проекту є структурна розбудова існуючого  закладу    та форм організації навчання в громаді, найбільш доцільних з точки зору 

забезпечення отримання кожною дитиною якісних освітніх послуг за умови продуктивного економічного використання наявних ресурсів.  

 

 Перелік заходів Строк 

виконан

ня 

Виконавець Джерела 

фінансув

ання 

Фінансув

ання 

Орієнтовний обсяг фінансування Очікувані 

результати 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття якісної загальної середньої освіти 

34.   Удосконалення 

структури закладів 

загальної середньої освіти 

2019-2022 

 

ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + +    

Удосконалення системи загальної середньої освіти. Якісне забезпечення освітніх потреб населення 

35.   Раціональне 

використання матеріально-

технічних, кадрових, 

фінансових та 

управлінських ресурсів 

суб’єктів громади на основі 

добровільної інтеграції та 

кооперації в роботі ЗЗСО 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + + + + Виконання 

Програми 

сприятиме 

підвищенню 

якості освітніх 

послуг;формува

нню цілісної 

системи освіти, 

єдиного 

культурно-

освітнього 

простору для 

найповнішого 

комплексного 

задоволення 

потреб громадян 

і регіонального 

ринку праці в 

освітніх 

послугах. 

36.   Вивчення стану 

впровадження допрофільної 

підготовки і профільного 

навчання у закладах освіти, 

оцінка якості надання 

освітніх послуг 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + + + + 

37.  Забезпечення 100% 

охоплення дітей 

шкільного віку 

навчанням 

 Запровадження 

індивідуально-екстернатної 

форми навчання 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

   + + 



 Перелік заходів Строк 

виконан

ня 

Виконавець Джерела 

фінансув

ання 

Фінансув

ання 

Орієнтовний обсяг фінансування Очікувані 

результати 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

 Організація 

дистанційного навчання з 

використанням сучасних 

інформаційно-

комунікаційних технологій   

38.   Забезпечення відкритого 

доступу громадян до 

інформації щодо 

профілізації ЗЗСО  

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + + + +  

 

 

Підпрограма «Шкільний автобус» 

Мета проекту:  

Метою є виконання чинного законодавства щодо забезпечення прав і законних інтересів учнів та їхніх батьків стосовно отримання загальної 

середньої освіти; забезпечення захисту конституційних прав дітей дошкільного віку і державних гарантій щодо доступності та безоплатності 

здобуття дошкільної освіти; підвищення якості освіти і своєчасне забезпечення шкільними автобусами учнів із метою охоплення їх 

повноцінним навчально-виховним процесом; раціональне використання кадрового потенціалу зазначених закладів освіти.  

 

 Перелік заходів Строк 

виконан

ня 

Виконавець Джерела 

фінансув

ання 

Фінансув

ання 

Орієнтовний обсяг фінансування Очікувані 

результати 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

39.   Продовжити роботу 

щодо створення належних 

умов щодо утримання й 

обслуговування шкільних 

автобусів 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Місцевий 

бюджет 
        

           дотриматися 

виконання 

чинного 

законодавства 

щодо 

 Підвезення учнів до 

закладів освіти під час 

проведення предметних 

олімпіад, конкурсів-

захистів МАН, спортивних 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Місцевий 

бюджет  
19,2 5,6 5,6 3,0 5,0 

 

 

 

 



 Перелік заходів Строк 

виконан

ня 

Виконавець Джерела 

фінансув

ання 

Фінансув

ання 

Орієнтовний обсяг фінансування Очікувані 

результати 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

змагань, оглядів художньої 

самодіяльності, творчих 

конкурсів, для організації 

дозвілля школярів 

(екскурсії до театрів, 

музеїв). 

 

 

 

 

 

 

 

забезпечення 

прав і законних 

інтересів дітей, 

учнів та їхніх 

батьків щодо 

доступності та 

безоплатності 

здобуття 

загальної 

середньої освіти 

 створити 

умови для 100-

відсоткового 

забезпечення 

підвезення 

дітей, вчителів 

до місць 

навчання і 

зворотному 

напрямі 

 

40.   Виділення коштів на 

утримання шкільних 

автобусів (забезпечення 

пально-мастильними 

матеріалами, ремонтні 

роботи, страхування 

автотранспорту, придбання 

автозапчастин, 

проходження техоглядів 

тощо) для створення 

безпечних умов під час 

перевезення,укладання 

договорів на повне 

обслуговування ( захищена 

стоянка, медичний і 

технічний контроль за 

випуском на лінію, поточні 

ремонти тощо). 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Місцевий 

бюджет  
1000,0 50,0 50,0 400,0 500,0 

 

 

 

 

 



Підпрограма «Організація харчування здобувачів освіти» 

Мета проекту: створення умов для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення школярів 

раціональним і якісним харчуванням, впровадження нових технологій приготування їжі й форм обслуговування учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

 

 

 

Перелік заходів Строк 

виконан

ня 

Виконавець Джерела 

фінансув

ання 

Фінансув

ання 

Орієнтовний обсяг фінансування Очікувані 

результати 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Організаційно-методичне забезпечення: 

41.   Складання та оновлення 

бази даних дітей, які 

потребують безкоштовного 

харчування 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + + + + створення умов, 

що сприяють 

зміцненню 

здоров`я 

школярів, їх 

гармонійному 

розвитку 

42.   Залучення працівників 

медичних установ до 

профорієнтаційної та 

санітарно-просвітницької 

роботи зі школярами щодо 

правильного харчування 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + + + + 

43.   Організація та 

проведення нарад для 

працівників харчоблоків 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + + + + 

Організація харчування у загальноосвітніх навчальних закладах  Чупахівської територіальної громади 

44.   Зниження батьківської 

плати за харчування у ЗДО  

до 40% 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Місцевий 

бюджет  

962,8 212,8  250,0 250,0 250,0 організація 

харчування 

учнів 1-4 класів 

та іншої 

категорії учнів, 

визначеної цією 

Програмою, 

збільшення 

кількості учнів, 

45.   Забезпечення  

харчуванням учнів 1-4 

класів  

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Місцевий 

бюджет  
1115,0 320,0 350,0 215,0 230,0 

46.   Організація харчування 

дітей у таборах відпочинку 

при закладах освіти 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Місцевий 

бюджет  

205,0 33,0 40,0 62,0 70,0 



 

 

Перелік заходів Строк 

виконан

ня 

Виконавець Джерела 

фінансув

ання 

Фінансув

ання 

Орієнтовний обсяг фінансування Очікувані 

результати 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

громади охоплених 

гарячим 

харчуванням 
47.   Дотримання санітарно-

гігієнічних норм щодо 

організації харчування, 

оптимального режиму 

роботи їдалень 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Місцевий 

бюджет  
4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

48.   Проведення перевірок 

щодо організації 

харчування у   закладах 

освіти 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Місцевий 

бюджет  

72,0 1,0 1,0 30,0 40,0 забезпечення 

якісного та 

збалансованого 

харчування 

школярів 

 

 

 

ПІ. Здоров'я та безпека 

Підпрограма  «Здоров’я через освіту» 

Мета: сприяння забезпеченню високого рівня освітніх послуг навчальних закладів будь-якого типу та рівня без шкоди для здоров’я; 

створення безпечних та комфортних умов для всебічного розвитку особистості через розширення здоров'язбережувального простору. 

 

 Перелік заходів Строк 

виконан

ня 

Виконавець Джерела 

фінансув

ання 

Фінансув

ання 

Орієнтовний обсяг фінансування Очікувані 

результати 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Організаційно-методичне забезпечення: 

49.   Забезпечити якісну 

підготовку педагогів у 

забезпеченні високого рівня 

освітніх послуг без шкоди 

для здоров’я; психолого-

соціального супроводу 

особистості дитини, яка 

опинилася в складних 

життєвих умовах   

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + + +  1.стабілізація 

кількості 

шкільних 

захворювань, 

призупинення 

зростання 

показників щодо 

підліткових 

залежностей; 



 Перелік заходів Строк 

виконан

ня 

Виконавець Джерела 

фінансув

ання 

Фінансув

ання 

Орієнтовний обсяг фінансування Очікувані 

результати 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

50.   Запровадити комплекс 

заходів  щодо 

попередження травмування 

та нещасних випадків під 

час навчально-виховного 

процесу; 

2018-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + + + + 2. підвищення 

загальної 

психологічної 

грамотності 

учасників 

навчально-

виховного 

процесу та їх 

резистентності 

до стресових 

ситуацій; 

3.-активна 

свідома робота 

педагогів, які 

пройшли 

тренінгове 

навчання щодо 

відновлення 

психологічного 

стану здоров’я 

та створення 

системи 

психолого-

педагогічного 

супроводу 

особистості в 

кризових 

життєвих 

ситуаціях на 

місцях. 

 

51.   Удосконалити: систему 

моніторингових досліджень 

рівня фізичного здоров'я та 

фізичної підготовленості, 

психоемоційного 

благополуччя школярів та 

педагогів; підліткових 

залежностей; адаптації 

дітей до навчання у 1-му та 

5-му класах; 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + + + + 

52.   Забезпечення 

функціонування закладів 

освіти, в режимі «Школа 

сприяння здоров’ю» 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + + + + 

53.   Проведення 

попереджувальних заходів 

щодо профілактики 

розповсюдження грипу та 

гострих респіраторних 

вірусних інфекцій 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + + + + 

 

 



 

Підпрограма  «Освіта дітей з особливими освітніми потребами» 

Мета: розширення практики інклюзивного та інтегрованого навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в дошкільних та 

закладах загальної середньої освіти Чупавхівської селищної ради шляхом реалізації інноваційних моделей підготовки педагогічних кадрів та 

підвищення кваліфікації керівних педагогічних кадрів до роботи у форматі інклюзивної освіти. 

 Перелік заходів Строк 

виконан

ня 

Виконавець Джерела 

фінансув

ання 

Фінансув

ання 

Орієнтовний обсяг фінансування Очікувані 

результати 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

54.   Забезпечити інклюзивне 

освітнє середовище для 

дітей з особливими 

освітніми потребами; 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + + + + 1. забезпече

нню права дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами на 

рівний доступ 

до якісної 

освіти, 

незалежно від 

стану здоров’я, 

місця їх 

проживання;  

2.створенню 

належних умов 

для 

функціонування 

і розвитку 

інклюзивної 

освіти.  

 

 

55.   надання консультаційних 

послуг батькам дітей з 

особливими освітніми 

потребами, зокрема з 

інвалідністю, на базі 

дошкільних, 

загальноосвітніх закладів, у 

яких навчаються  такі діти; 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + + + + 

56.   Проаналізувати 

кількісний склад, дітей, які 

потребують корекції 

фізичного та (або) 

розумового розвитку, за 

нозологіями 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + + + + 

57.   Створити систему 

моніторингу стану 

впровадження інклюзивної 

освіти та   якості наданих 

освітніх та корекційно-

реабілітаційних послуг 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + + + + 

Навчально-методичне забезпечення 

58.   Створити творчу групу з 

питань науково-

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

Не 

потребує 

 + + + + 1. забезпече

ння права дітей 



 Перелік заходів Строк 

виконан

ня 

Виконавець Джерела 

фінансув

ання 

Фінансув

ання 

Орієнтовний обсяг фінансування Очікувані 

результати 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

методичного та 

психологічного 

забезпечення інклюзивного 

навчання дітей дошкільного 

та шкільного віку, які 

потребують корекції 

фізичного та (або) 

розумового розвитку 

ЗЗСО фінансува

ння 

з особливими 

освітніми 

потребами на 

рівний доступ 

до якісної 

освіти, 

незалежно від 

стану здоров’я, 

місця їх 

проживання;  

2.створенню 

належних умов 

для 

функціонування 

і розвитку 

інклюзивної 

освіти.  

3.розроблення 

ефективної 

моделі 

інклюзивної 

освіти дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами в  

Чупахівській 

громади; 

59.   Спрямувати роботу 

управління на забезпечення 

психолого-педагогічного 

супроводу дітей з 

особливими освітніми 

потребами в системі 

інклюзивного навчання; 

залучити практичних 

психологів закладів освіти 

до системи корекційно-

реабілітаційної роботи 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + + + + 

60.   Надавати 

консультативно-методичну 

допомогу керівним та 

педагогічним кадрам 

інклюзивних дошкільних 

груп та класів щодо 

психолого-педагогічної та 

соціальної реабілітації дітей 

з обмеженими 

можливостями здоров’я 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + + + + 

Забезпечення необхідних умов для запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання 

61.   Забезпечити навчальні 

заклади, які здійснюють 

інклюзивне навчання, 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

     2. створенн

я в освітньому 

просторі   



 Перелік заходів Строк 

виконан

ня 

Виконавець Джерела 

фінансув

ання 

Фінансув

ання 

Орієнтовний обсяг фінансування Очікувані 

результати 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

необхідною кількістю 

спеціальних підручників і 

наочних дидактичних 

посібників для дітей, які 

потребують корекції 

фізичного та (або) 

розумового розвитку; 

навчально-методичною 

літературою (програмами, 

підручниками, 

посібниками) з 

урахуванням контингенту 

дітей 

ння передумов для 

розуміння 

інклюзії як 

цінності 

демократичного 

суспільства, 

розвитку 

толерантного 

ставлення до 

дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами; 

забезпечення 

повноцінної 

соціально-

психологічної 

адаптації   дітей 

в умовах  

закладу освіти 

 

62.   Забезпечити 

архітектурну доступність та 

пристосування шкільних 

приміщень до потреб дітей, 

які потребують корекції 

фізичного та (або) 

розумового розвитку 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Місцевий 

бюджет 

Інші  

кошти 

10,0 

 

 

5,0 

  

 

 

5,0 

  10,0 

63.   Здійснювати соціально-

педагогічний патронат 

дітей, які не мають 

можливості відвідувати 

навчальні заклади через їх 

стан здоров’я 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

Підпрограма.  «Соціальний захист дітей, які потребують особливої уваги та підтримки» 

Мета проекту:  

Удосконалення соціалізації дітей пільгових категорій шляхом розвитку і приведення системи підтримки дітей цієї категорії в закладах 

освіти, їх навчання, виховання та соціального захисту відповідно до сучасних потреб і вимог. 

 

 Перелік заходів Строк 

виконан

ня 

Виконавець Джерела 

фінансув

ання 

Фінансув

ання 

Орієнтовний обсяг фінансування Очікувані 

результати 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

64.   Упровадження системи 

супроводу дітей пільгових 

категорій під час навчання 

в закладах освіти 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

     1. соціаліза

ції дітей 

пільгових 

категорій 

шляхом 

розвитку і 

приведення 

системи 

утримання та 

виховання дітей 

цієї категорії, їх 

соціального 

захисту 

відповідно до 

сучасних потреб 

і вимог;  

100% адаптації 

дітей пільгових 

категорій до 

самостійного 

життя і 

суспільно-

корисній праці в 

процесі 

навчання, 

виховання та 

формування 

65.  Забезпечення 

безкоштовним харчуванням 

 дітей-сиріт,  

 дітей, позбавлених 

батьківського піклування,  

 дітей батьки яких є 

(були) учасниками АТО,  

 ліквідаторами аварії 

на ЧАЕС, 

 дітей із 

малозабезпечених сімей, 

 згідно з нормами 

фізіологічних потреб 

дитини за основними 

продуктами  

 Надання матеріальної 

допомоги дітям соціально-

незахищених категорій 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Місцевий 

бюджет 

870,0 190,0 190,0 240,0 250,0 

66.   Забезпечення шкільною 

та спортивною формою 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування  

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Місцевий 

бюджет 

12,0 1,0 1,0 5,0 5,0 



 Перелік заходів Строк 

виконан

ня 

Виконавець Джерела 

фінансув

ання 

Фінансув

ання 

Орієнтовний обсяг фінансування Очікувані 

результати 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

активної 

життєвої позиції 

в комплексі з 

корекційною 

роботою та 

медичною 

реабілітацією 

67.    Придбання новорічних 

подарунків для вихованців 

закладів дошкільної освіти, 

учнів початкових класів та 

дітей пільгових категорій 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Місцевий 

бюджет  
92,0 17,0 20,0 25,0 30,0  

 

 

Підпрограма «З Україною в серці!» 

Мета підпрограми: 

Метою цього Проекту є створення виховного простору, в якому дитина, зберігаючи свою індивідуальність  взаємодіє з навколишнім  

світом, приймає рішення і усвідомлює їх наслідки 

Актуальність підпрограми: 

Реалізація основних завдань і принципів Концепції виховання у національній системі освіти здійснюється у ряді пріоритетних  

напрямів, які тісно взаємопов'язані між собою  та доповнюють один одного. 

Створення виховного простору передбачає: 

● удосконалення системи виховної роботи, впровадження нових технологій організації виховного процесу; 

● ·сприяння підвищенню авторитету і ролі сім’ї у вихованні і соціалізації дітей та підлітків; 

● залучення освітніх, культурних закладів, організацій та широке коло громадськості до організації і підтримки різних форм дитячого 

дозвілля та зайнятості в позаурочний і позашкільний час; 

● формування педагогічної культури батьків на основі народних традицій. 

Завдання  
1. Об‘єднання зусиль освітян на розбудову та проектування дієвих виховних систем, шляхом створення виховного простору на основі 

гуманізації стосунків між усіма суб’єктами виховного процесу, спрямованості на самовдосконалення, саморозвиток та успішну 

соціалізацію вихованців. 

2. Створення науково-методичного супроводу діяльності організаторів виховної роботи зі створення виховного середовища та 

виховного простору. 

 



3. Упровадження у виховний процес інноваційних виховних технологій, систем та сучасних методик виховання дітей та учнівської 

молоді. 

4. Інтеграція зусиль шкільної спільноти, батьківської громади, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, 

правоохоронних органів щодо виховання загальнолюдської культури, поєднання інтересів особистості, суспільства і держави.  

 

 Перелік заходів Строк 

виконан

ня 

Виконавець Джерела 

фінансув

ання 

Фінансув

ання 

Орієнтовний обсяг фінансування Очікувані 

результати 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

68.   Упровадити 

регіональний компонент 

програми «Основні 

орієнтири виховання дітей 

та учнівської молоді  

Чупахівської громади» за 

напрямками виховання: 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

      

Патріотичне виховання 

69.   Активізувати роботу 

гуртків військово-

патріотичного та історико-

краєзнавчого напрямків в 

навчальних закладах 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

  + + + ● Зменшен

ню кількості 

дітей, що скоїли 

протиправні дії. 

Збільшенню 

кількості дітей, 

зайнятих в 

позакласній та 

гуртковій роботі 

70.   Активізувати роботу 

волонтерських загонів 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

  + + + Формуванню 

цінностей і 

ставлень 

особистості 

учня до людей,  

Правове виховання  

71.   Забезпечити виконання 

діючого законодавства 

щодо обов’язкового 

охоплення неповнолітніх 

шкільного віку навчанням 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + + + + Формуванню 

цінностей і 

ставлень 

особистості 

учня до себе і 



 Перелік заходів Строк 

виконан

ня 

Виконавець Джерела 

фінансув

ання 

Фінансув

ання 

Орієнтовний обсяг фінансування Очікувані 

результати 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

72.   Створити Раду 

профілактики 

правопорушень за участю 

правоохоронних органів, 

батьківської громадськості 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + + + + людей, 

суспільства і 

держави, 

природи і 

здоров'я, праці 

та мистецтва 

Зменшенню 

кількості дітей, 

що скоїли 

протиправні 

дії. 

Збільшенню 

кількості дітей, 

зайнятих в 

позакласній та 

гуртковій роботі 

73.  Проводити: 
● тиждень правових знань 

учнів, 

● навчально-виховні 

заходи на тему «Права 

людини починаються з 

прав дитини» 

 круглі столи «Ти і 

закон», «Правопорушення і 

юридична 

відповідальність» 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + + + + 

74.  З метою психологічного 

супроводу правового 

виховання: 

● удосконалити 

превентивну роботу з 

попередження 

протиправних дій, 

негативних проявів та 

суїцідальної поведінки 

серед учнівського 

середовища, 

● активізувати роботу 

служб довіри („телефонів 

довіри”, „пошти довіри”) в 

закладах освіти для 

забезпечення соціально-

психологічної підтримки 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + + + + Формуванню 

цінностей і 

ставлень 

особистості 

учня до себе і 

людей, 

суспільства і 

держави, 

природи і 

здоров'я, праці 

та мистецтва 



 Перелік заходів Строк 

виконан

ня 

Виконавець Джерела 

фінансув

ання 

Фінансув

ання 

Орієнтовний обсяг фінансування Очікувані 

результати 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

неповнолітніх. 

Художньо-естетичне виховання 

75.   Забезпечити роботу 

гуртків художньо-

естетичного напрямку 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + + + +  

76.  Проводити: 

● конкурси художньої 

творчості дітей, 

● Заходи про відзначення  

визначних подій місцевого, 

регіонального та 

Всеукраїнського  та 

Міжнародного значення 

● заходи, присвячені 

Міжнародному дню 

захисту дітей, 

●  свята до Дня Святого 

Миколая, новорічні і 

різдвяні свята для дітей 

пільгових категорій 

2019-2022 ВМС, 

керівники 

ЗЗСО 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 

 

 

 

 

Місцевий  

бюджет 

 

Місцевий  

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,0 

 

 

38,0 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0 

 

 

16,0 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0 

 

 

16,0 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0 

 

 

1,0 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0 

 

 

5,0 

Формуванню 

цінностей і 

ставлень 

особистості 

учня до себе і 

людей, 

суспільства і 

держави, 

природи і 

здоров'я, праці 

та мистецтва 

Трудове виховання  

77.   Залучати учнів до 

суспільно-корисної праці, 

роботи в технічних секціях, 

гуртках 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + + + + Зменшенню 

кількості дітей, 

що скоїли 

протиправні 

дії. 

Збільшенню 

кількості дітей, 

зайнятих в 

позакласній та 

гуртковій роботі 

78.   Забезпечити проведення 

профорієнтаційної роботи з 

школярами 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + + + + 

79.   Залучати учнів до 

традицій трудових і 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

Не 

потребує 

 + + + + 



 Перелік заходів Строк 

виконан

ня 

Виконавець Джерела 

фінансув

ання 

Фінансув

ання 

Орієнтовний обсяг фінансування Очікувані 

результати 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

творчих колективів через 

спільні виробничі справи, 

суботники, екскурсії 

ЗЗСО фінансува

ння 

Екологічне виховання 

80.   Забезпечити роботи 

гуртків екологічного 

спрямування 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + + + + Формуванню 

цінностей і 

ставлень 

особистості 

учня до себе і 

людей, 

суспільства і 

держави, 

природи і 

здоров'я, праці 

та мистецтва 

81.  Проводити: 

● зліт учнівських 

екологічних агітбригад, 

● природоохоронні акції: 

“Чупахівська весна” , 

”Чисте довкілля” 

● вистаку “Екоялинка” 

 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

 + + + + 

 

 

 

 

V.  Науково-методичний супровід освіти. Розвиток людських ресурсів 

 

Підпрограма “Кадри” 

 

Мета: забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних працівників . 

Завдання: 

● сприяти оптимізації кадрового забезпечення навчальних закладів; 

● забезпечити сприятливі та комфортні умови організаційно-педагогічної роботи; 

● створити атмосферу відповідальності за результати освітньої діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу; 

● сприяти підвищенню компетентності педагогічних працівників. 

 

 

 



 Перелік заходів Строк 

виконан

ня 

Виконавець Джерела 

фінансув

ання 

Фінансув

ання 

Орієнтовний обсяг фінансування Очікувані 

результати 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

82.   Забезпечити проведення 

атестації робочих місць     

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Місцевий 

бюджет 

  + + + поліпшення 

соціально-

економічного 

становища 

вчителів, 

морального і 

матеріального 

стимулювання 

їхньої 

професійної 

діяльності 

83.   Забезпечувати 

професійно-педагогічну 

адаптацію молодих 

фахівців для їх 

професійного становлення і 

зростання 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

  + + + 

84.  Стимулювання праці 

педагогічних працівників: 

● вчителів-переможців 

конкурсу “Учитель року”; 

● педагогічних 

працівників, які 

підготували  переможців 

олімпіад (ІІІ-IV етап) і 

конкурсів – захистів МАН 

(ІІ-ІІІ етап); 

 керівників методичних 

об’єднань, творчих груп 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Місцевий 

бюджет 

 

 

Інші 

кошти 

15,0  5,0 5,0 5,0 Підвищення 

престижу 

педагогічної 

професії  

85.   Започаткувати практику 

професійної підготовки 

резерву керівників кадрів 

для навчальних закладів 

громади. 

2019-2022 ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

  + + + підвищення 

професійного 

рівня 

педагогічних 

працівників 

 

 

 

 

 



          

 Напрямок V. Матеріально-технічне забезпечення 

 Проект «Комфортний заклад освіти» 

 

 

Мета проекту:  Проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт з оновлення й модернізації конструкцій і обладнання будівель закладів 

освіти у зв’язку з їх фізичним зношуванням та руйнуванням, покращення експлуатаційних та енергозберігаючих показників, 

доукомплектування навчальних закладів недостатнім обладнанням та меблями, заміна непридатного до експлуатації обладнання та меблів, 

що буде сприяти підвищенню стандартів надання в закладах освіти  освітянських послуг. 

 Забезпечення закладів освіти якісною питною водою, виконання санітарних норм та вимог, облаштування в школах сучасних 

внутрішніх санітарних вузлів. 

Шляхи розв’язання проблем, які існують: 

● проведення ремонтних та відновлювальних робіт на об’єктах освіти, які знаходяться в технічно-незадовільному стані; 

● доукомплектування навчальних закладів відповідним обладнанням, меблями, навчально-наочними посібниками, сучасною 

комп’ютерною, мультимедійною, інтерактивною технікою; 

● створення комфортних умов для навчання, виховання, утримання учнів і дітей в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, 

виконання необхідних заходів щодо охорони праці та протипожежної безпеки; 

● залучення позабюджетних коштів, реалізація актуальних інвестиційних проектів для укріплення матеріально-технічної бази 

загальноосвітніх та дошкільних закладів. 

 

 Перелік заходів Строк 

викона

ння 

Виконавець Джерела 

фінансува

ння 

Фінансу

вання 

Орієнтовний обсяг фінансування Очікувані 

результати 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

          Підвищення 

енергоефектив 

ності закладів, 

створення 

комфортних 

умов для 

навчання, 

утримання 

дітей, економія 

бюджетних 

коштів на 

комунальні 

втрати, 

86.  Проводити технічний аналіз 

стану приміщень  закладів 

освіти з метою встановлення 

реального стану та 

визначення необхідності 

проведення ремонтних робіт 

2019-

2022 

ВОМС, 

керівники 

ЗЗСО 

Місцевий 

бюджет 
     

87.  Заміна та оновлення 

шкільних меблів 
2019-

2022 

ВОМС Місцевий  

бюджет 
90,0 10,0 10,0 30,0 40,0 

88.  Оновлення технологічного 

обладнання  харчоблоків 

закладів освіти. 

2019-

2022 

ВОМС  Місцевий  

бюджет 
135,0  20,0 55,0 60,0 

89.   Здійснення заходів з 2019- ВОМС  Місцевий   38,0     13,0 25,0 



 Перелік заходів Строк 

викона

ння 

Виконавець Джерела 

фінансува

ння 

Фінансу

вання 

Орієнтовний обсяг фінансування Очікувані 

результати 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

протипожежної безпеки в 

ЗЗСО та ЗДО 

2022 Керівники 

закладів 

бюджет 

Інші кошти 

  

 

100,0 

 

50,0 

 

50,0 

  

забезпечення 

виконання 

правил охорони 

праці та 

безпечної 

експлуатації 

будівель, 

споруд, 

котельного та 

іншого 

обладнання. 

 

90.  Капітальний ремонт                 

(утеплення фасаду)     

Чупахівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів з виготовленням 

ПКД 

 

2021-

2022 

ВОМС,  

керівник 

закладу 

Місцевий 

бюджет 

  

Інші кошти 

100,0 

 

 

300,0 

 

 

 

  

 

 

 

  

100,0 

 

 

  

 

 

 

300,0 

91.  Реконструкція другого 

корпусу будівлі 

Чупахівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів за адресою: 

провулок шкільний, смт 

Чупахівка 

 

2019-

2021 

ВОМС, 

керівник   

закладу 

Державний 

бюджет 

 

Місцевий 

бюджет 

 

Інші кошти 

4752,952 

 

 

310,375 

 1 912,952   47,0  2793,0 

 

 

310,375 

  

92.  Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Будівництво водно-

спортивного комплексу при 

Чупахівській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів» 

 2021 ВОМС, 

керівник 

закладу 

Місцевий 

бюджет 

 

Інші кошти 

100,0 

 

 

  

 

 

 

 

  100,0 

 

 

  

 

 

 

  

 

93.  Капітальний ремонт                 

(утеплення фасаду)     КЗ 

Чупахівський ЗДО (ясла-

садок) «Сонечко-1» з 

виготовленням ПКД 

 

2021-

2022 

ВОМС, 

керівник 

закладу 

Місцевий 

бюджет 

  

Інші кошти 

50,0 

 

 

200,0 

  50,0  

 

 

200,0 

 

 



 Перелік заходів Строк 
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94.  Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Реконструкція 

Олешнянського НВК: ЗОШ 

І-ІІІ ступенів-ЗДО» 

2021 ВОМС, 

керівник 

закладу 

Місцевий 

бюджет 

  

Інші кошти 

100,0   100,0 

 

 

 

  

95.  Всього   Місцевий  

Бюджет 

5973,375 1072,4 1127,6 2103,375 1670,0 

 
 

Державний 

бюджет 

4752,952 1912,952 47,0 2793,0   

Інші кошти 1655,0 55,0 - 50,0 1550,0  

 

 

 

   В.о.начальника                                                                                                                                Олена БЕКІРОВА 
 


