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І. ПАСПОРТ 

Комплексної програми 

удосконалення галузі освіти в Старосалтівській ОТГ на 2020-2022 роки 

1. Ініціатор розроблення програми  Відділ освіти, молоді та спорту 

Старосалтівської селищної ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення програми  

 

3. Розробник програми  Відділ освіти, молоді та спорту 

Старосалтівської селищної ради 

4. Співрозробники програми  Заклади освіти 

5. Відповідальний виконавець програми  Відділ освіти, молоді та спорту 

Старосалтівської селищної ради  

6. Учасники програми  Виконавчий комітет 

Старосалтівської селищної ради, 

заклади освіти 

7. Термін реалізації програми  2020-2022 роки 

  

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Місцевий бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, 

всього 

В межах виділених коштів 

10 Джерела фінансування Програми Кошти місцевого бюджету та кошти 

інших джерел не заборонених 

законодавством 
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ІІ. Загальна частина 

Сучасна освіта ста є стратегічною основою розвитку особистості. Вона формує, 

виховує людину, здатну до саморозвитку, до опрацювання різноманітної інформації, 

використання одержаних знань, які необхідні їй для подальшого життєвого та 

професійного вибору, допоможуть орієнтуватися в сучасних реаліях, бути 

підготовленою до життя. Цього потребує сучасне суспільство, ринок праці, що стрімко 

розвивається. 

Провідна роль у реалізації державної політики щодо зміцнення інтелектуального 

та духовного потенціалу нації, розвитку вітчизняної науки і техніки, збереження і 

примноження культурної спадщини належить педагогам. Саме тому надзвичайно 

важливим є якісна підготовка сучасного вчителя, його професійна компетентність та 

вдосконалення педагогічної майстерності, соціальний статус у суспільстві. 

Перехід від індустріального до інформаційно-технологічного суспільства 

неможливий без впровадження особистісно-орієнтованих технологій навчання, 

максимальної індивідуалізації навчального процесу, створення умов для саморозвитку 

і самонавчання дітей, осмисленого визначення  ними своїх можливостей і життєвих 

цінностей. 

Комплексна програма удосконалення освіти в Старосалтівській ОТГ на період 

2020-2022 років (далі – Програма) розроблена з метою забезпечення стабільного 

розвитку освіти в громаді. 

У цій Програмі враховані завдання, визначені законами України, указами 

Президента України та урядовими документами в галузі освіти, спорту, культури, 

молодіжної та соціальної політики 

ІІІ. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 

Необхідність розробки Програми зумовлена проведенням реформ у галузях 

освіти, місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою. 

Одним із вагомих управлінських повноважень, які отримали органи місцевого 

самоврядування об’єднаних територіальних громад є право і можливість формування 

власної і ефективної системи забезпечення якісними освітніми послугами населення 

своєї громади. З урахуванням соціальної значимості сектора освіти і домінуючого 

обсягу видаткової частини бюджету територіальної громади на її утримання, це 

завдання є одним із першочергових і найбільш актуальних. 

Загальна спрямованість модернізації освіти полягає у необхідності привести її у 

відповідність до європейських стандартів, потреб сучасного життя, цілеспрямовано 

орієнтувати на задоволення запитів жителів громади  щодо якісної та доступної освіти. 

Таким чином, головною проблемою, на розв’язання якої спрямована Програма, 

є  вдосконалення системи освіти, пошук ефективних шляхів підвищення якості 
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освітніх послуг, впровадження сучасних інноваційних технологій і засобів навчання, 

виховання у молоді патріотизму, поваги та шани до рідної країни. 

 

 

ІV. Мета Програми 

Метою Програми є підвищення якості освіти і виховання, інноваційний 

розвиток, адаптація до соціально орієнтованої ринкової економіки, інтеграція в 

європейський та світовий освітній простір, забезпечення рівного доступу до здобуття 

якісної освіти, удосконалення механізму управління та фінансування, соціальний 

захист усіх учасників навчально-виховного процесу. 

V. Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 Реалізація державної політики 

у сфері освіти; 

 Концентрація уваги, ресурсів та 

зусиль на найбільш значущих 

проблемах розвитку системи 

освіти; 

 діюча система освіти: відділ 

освіти, молоді та спорту, 

заклади дошкільної, загальної 

середньої освіти; 

 забезпечення ефективної 

системи розвитку професійної 

компетентності педагога; 

 інноваційний розвиток закладів 

освіти 

 недостатнє фінансування галузі освіти; 

 наявність закладів загальної середньої 

освіти, які потребують реорганізації 

через низьку наповнюваність  та слабку 

навчально-матеріальну базу; 

 небажання педагогічних працівників 

змінювати стиль викладацької діяльності 

у відповідності до Концепції Нової 

української школи; 

 недостатня ініціативність та 

самостійність закладів освіти. 

Можливості Загрози 

 створення єдиного освітньо-

інформаційного середовища 

для якісної освіти;  

 створення умов для 

інноваційного розвитку 

закладів освіти; 

 оптимізація мережі закладів 

освіти; 

 створення сприятливих умов 

для гармонійного розвитку 

учнів, їх здібностей, підготовки 

 зниження престижу освіти та 

престижності педагогічної праці; 

 руйнування системи виховання 

підростаючого покоління; 

 розповсюдження соціально-негативних 

явищ в дитячому та молодіжному 

середовищі; 

 вірогідні зміни потреб та переваг батьків 

(замовників освітніх послуг); 

 формалізм у роботі посадових осіб, 

керівних кадрів, педагогічних 



                                                                                                                                                                                            П Р О Є К Т 
 

до самостійного життя; 

 активна зацікавленість батьків 

у підвищенні якості надання 

освітніх послуг; 

 покращення матеріально-

технічної бази закладів освіти; 

 подолання відомчої 

неузгодженості у вирішенні 

проблем освіти і виховання. 

працівників. 

  

 

VI. Обґрунтування шляхів, засобів розв’язання проблем, обсягів і джерел 

фінансування 

         Основними шляхами та засобами розв’язання проблем розвитку освіти є: 

 створення умов для надання якісної освіти шляхом упровадження в освітній 

процес педагогічних інновацій і технологій; 

 забезпечення рівних можливостей у здобутті якісної освіти; 

 дотримання державних стандартів освіти; 

 забезпечення доступності і якості дошкільної освіти; 

 створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого 

розвитку особистості; 

 удосконалення системи формування здорового способу життя учнівської молоді; 

 забезпечення педагогічними кадрами та підвищення соціального статусу 

педагогів; 

 забезпечення реалізації права на освіту дітей з особливими потребами; 

 удосконаленнясистемипсихологічногосупроводунавчально-виховногопроцесу; 

 забезпечення закладів освіти матеріально-технічним, навчально-методичним, 

інформаційно-комунікаційним оснащенням; 

 побудова освітнього простору на ідеології формування компетентностей учнів 

та вихованців; 

 створення комфортних соціально-психологічних умов діяльності для всіх 

учасників освітнього процесу. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а 

також за рахунок інших джерел не заборонених чинним законодавством. 
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VII. Фінансове забезпечення 
Фінансове забезпечення Програми здійснюється селищним  бюджетом, а 

також  за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку на відповідний рік у межах 

прогнозованих показників, та можливостей дохідної частини бюджету, а також за 

рахунок інших джерел не заборонених чинним законодавством. 

 

 

VIII. Очікувані результати 

Виконання визначених завдань і заходів Програми сприятиме значному поступу 

у системному розвитку освітньої галузі в громаді, а також забезпечить: 

- рівні можливості для здобуття повноцінної освіти, розвитку системи безперервної 

освіти; 

-  підвищення професійного рівня педагогічних працівників та престижу педагогічної 

професії; 

-  покращення організації освітнього процесу, позакласної роботи; 

- організований  підвіз учнів та вчителів до шкіл та у зворотньому напрямку 

та  безпечні умови під час доїзду до шкіл і додому; 

- створення умов для навчання дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 

розумового розвитку; 

 - відкриття додаткових дошкільних груп, дошкільних закладів освіти та створення 

умов для їх функціонування; 

 - широке залучення учнівської молоді до активної участі у національно-культурному 

відродженні українського народу, розвитку традицій та національно-етнічних 

особливостей, формування у молоді почуття національної гідності, відродження 

історичної пам’яті, утвердження української ідеї; 

- створення умов для навчання, виховання та  підтримки  талановитої молоді; 

- зміцнення матеріальної та науково-методичної бази закладів освіти та впровадження 

енергозберігаючих технологій. 

IX. Контроль за виконанням Програми 
Контроль за виконанням Програми здійснює відділ освіти, молоді та спорту 

Старосалтівської селищної ради, постійна депутатська комісія з питань освіти, спорту, 

культури, охорони здоров`я, соціальної політики.   

Відділ освіти, молоді та спорту подає селищній раді інформацію про виконання 

Програми щороку до 10 грудня та підсумки виконання – до 1 листопада 2021 року. Хід 

виконання Програми заслуховує профільна постійна депутатська комісія селищної 

ради по мірі необхідності. 

X. ЗАХОДИ 
Комплексної програми 

удосконалення освіти Старосалтівської селищної ради на 2020-2022 роки 
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Розділ І 
СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ 

1.1.Організація підвезення учнів та вихованців 

Завдання: 

1. Забезпечення реалізації прав громадян на здобуття дошкільної і загальної середньої освіти 

2. Забезпечення в сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення шкільними 

автобусами до закладів освіти учнів та педагогів, які проживають за межею пішохідної 

доступності 

3. Надання якісної профільної освіти 

4. Удосконалення навчально-виховного процесу через масові культурно-інформаційні заходи 

5. Забезпечення рівного доступу до якісного навчання незалежно від місця проживання 

6. Створення належних умов щодо утримання та обслуговування шкільних автобусів 

1. Забезпечення в сільській 

місцевості регулярного 

безоплатного підвезення до 

місць навчання і додому 

учнів та педагогічних 

працівників закладів 

загальної середньої освіти, 

які проживають за межею 

пішохідної 

доступності  (стаття 13 

Закону України «Про 

освіту», стаття 21 Закону 

України «Про загальну 

середню освіту») 

Проводити відшкодування 

вартості квитків за проїзд 

учням, де відсутній 

шкільний автобус 

Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту, 

керівники 

закладів 

освіти 

2020-

2022 

+   0 0 0 
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2. Забезпечити підвезення 

учнів та педагогічних 

працівників  на районні, 

обласні, Всеукраїнські 

масові заходи, пов’язані з 

освітнім процесом 

(олімпіади, конкурси, 

турніри, фестивалі, 

спортивні змагання, 

семінари, конференції, 

наради) та для виконання 

інших функцій, покладених 

на відділ освіти, молоді та 

спорту 

Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

2020-

2022 

В рамках 

фінансування 

п.3 

   

3. Виділення коштів на 

утримання шкільних 

автобусів (забезпечення 

паливно-мастильними 

матеріалами, ремонтні 

роботи, страхування 

автотранспорту, придбання 

запчастин, проходження 

техогляду 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) 

Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту, 

Старосалтів

ська 

селищна 

рада 

2020-

2022 

+   1657,2 1700,00 1850,0 

4. Забезпечити придбання 

нових автобусів для 

створення парку власних 

шкільних автобусів і заміни 

тих, що виробили ресурс 

Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту, 

Старосалтів

ська 

селищна 

рада 

2020-

2022 

+   0 0 0 

5. Обладнання та благоустрій 

місць очікування та 

організованої посадки 

пасажирів шкільних 

автобусів 

Старосалтів

ська 

селищна 

рада 

2020-

2022 

+   0 0 0 

 Всього коштів за 

підрозділом 1.1. 

     1657,2   
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1.2.Організація харчування 

Завдання: 

1. Забезпечити раціональним та збалансованим харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти 

та учнів закладів загальної середньої освіти відповідно до чинного законодавства та рішень 

селищної ради 

2. Оновлення в їдальнях закладів освіти меблів, технологічного обладнання 

1. Забезпечити безкоштовним 

харчуванням дітей із сімей 

переселенців з тимчасово 

окупованої території 

України, зони АТО, дітей 

батьків учасників бойових 

дій, дітей сиріт та 

позбавлених батьківського 

піклування, дітей з 

малозабезпечених сімей, 

учнів 1-4 класів 

Старосалтів

ська 

селищна 

рада 

2020-

2022 

+   1000,0 1100,0 1200,0 

2. Забезпечення їдалень 

закладів освіти меблями, 

технологічним 

обладнанням, кухонним 

інвентарем, посудом 

відповідно до санітарних 

норм 

Старосалтів

ська 

селищна 

рада, відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

2019-

2021 

+   0 0 0 

 Всього коштів за 

підрозділом 1.2. 

     1000,0   

1.3.Оздоровлення учасників освітнього процесу 

Завдання: 

1.Зміцнення та збереження здоров’я дітей шляхом організації оздоровчо-профілактичної роботи в 

закладах освіти протягом дня, посилення медико-педагогічного контролю за станом здоров’я, 

особливо на уроках фізичної культури 

2.Організація оздоровлення та відпочинку 

1. Забезпечувати 

оздоровлення дітей, що 

потребують особливої 

соціальної уваги та 

підтримки, дітей-сиріт та 

дітей позбавлених 

батьківського піклування, 

дітей, що мають статус 

потерпілих внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи, дітей-інвалідів 

та дітей із багатодітних та 

малозабезпечених сімей, 

для дітей із сімей 

переселенців з тимчасово 

окупованої території 

України, зони АТО, дітей 

Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту, 

Старосалтів

ська 

селищна 

рада 

2020-

2022 

 

+ 

  0 0 0 
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батьків учасників АТО, для 

дітей загиблих 

військовослужбовців під 

час проведення 

антитерористичної операції, 

талановитих та обдарованих 

дітей відповідно до 

кількості виділених путівок 

2. Сприяти організації роботи 

таборів з денним 

перебуванням при  закладах 

загальної середньої освіти, 

мовних таборів 

Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

2020-

2022 

Не потребує 

фінансування 

200,0 250,0 250,0 

 Всього коштів за 

підрозділом 1.3. 

     200,0   

1.4. Інклюзивна освіта 

Завдання: 

1. Підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти для дітей з особливими 

потребами відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти та 

інноваційного розвитку суспільства, економіки 

2. Створення освітньо-реабілітаційного середовища для задоволення освітніх потреб учнів з 

особливостями психофізичного розвитку, соціальної інтеграції в умовах закладу освіти 

3. Запровадження варіативних моделей організації освіти для дітей з особливими потребами 

1. Створення умов для рівного 

доступу до якісної освіти 

дітей з обмеженими 

можливостями (побудова 

пандусів, облаштування 

туалетних кімнат, ресурсної 

кімнати, медіатеки, тощо) 

Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту, 

Старосалтів

ська 

селищна 

рада 

2020-

2022 

+   300,0 0 0 

2. Забезпечення 

функціонування 

інклюзивно-ресурсного 

центру для системного 

кваліфікованого психолого-

педагогічного та 

методичного супроводу 

організації навчального 

процесу для дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту, 

Старосалтів

ська 

селищна 

рада 

2020-

2022 

+  + 0 0 0 

3. Розвиток мережі закладів 

освіти з інклюзивним 

навчанням з урахуванням 

контингенту дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

2020-

2022 

Не потребує 

фінансування 
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 Всього коштів за 

підрозділом 1.4. 

     300,0   

1.5. Матеріально-технічне забезпечення закладів освіти 

 Завдання: 

1. Збільшення загального фінансування освітньої галузі 

2. Проведення ремонтних та відновлювальних робіт на об’єктах освіти, які знаходяться в технічно-

незадовільному стані 

3. Доукомплектування закладів освіти відповідним обладнанням, меблями, навчально-наочними 

посібниками, сучасною комп’ютерною, мультимедійною, інтерактивною технікою 

4. Створення комфортних умов для навчання, виховання, утримання дітей в закладах освіти, 

виконання необхідних заходів щодо охорони праці та протипожежної безпеки 

5. Залучення позабюджетних коштів, реалізація актуальних інвестиційних проектів для укріплення 

матеріально-технічної бази закладів освіти 

1. Оформлення Державних 

актів на право 

користування земельними 

ділянками закладів освіти 

Старосалтів

ська 

селищна 

рада 

2020-

2022 

+   0 0 0 

2. Створення умов для 

здійснення повноцінного 

освітнього процесу 

підготовка до нового 

навчального року, 

підготовка до 

опалювального сезону,  

дотримання санітарно-

гігієнічних вимог та ін.) 

Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту, 

Старосалтів

ська 

селищна 

рада, 

заклади 

освіти 

2020-

2022 

+   200,0 

 

197,0 

0 0 

3. Проведення поточних 

ремонтів закладів освіти 

Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту, 

Старосалтів

ська 

селищна 

рада, 

заклади 

освіти 

2020-

2022 

+   100,0 100,0 100,0 

4. Оновлення та ремонт 

харчоблоків, 

технологічного обладнання 

закладів освіти 

Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту, 

Старосалтів

ська 

селищна 

рада, 

заклади 

освіти 

2020-

2022 

+   300,0 0 0 
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5. Обладнання закладів освіти 

системами автоматичної 

пожежної сигналізації 

Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту, 

Старосалтів

ська 

селищна 

рада, 

заклади 

освіти 

2020-

2022 

+   0 0 0 

6. Придбання, заправка, 

перевірка вогнегасників 

Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту, 

Старосалтів

ська 

селищна 

рада, 

заклади 

освіти 

2020-

2022 

+   50,0 50,0 50,0 

7. Проведення капітальних 

ремонтів за новітніми 

технологіями будівель 

закладів освіти 

Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту, 

Старосалтів

ська 

селищна 

рада, 

заклади 

освіти 

2020-

2022 

+   1549,3 

 

 

0 0 

8. Проведення робіт по 

ремонту систем 

водовідведення та 

водопостачання закладів 

освіти 

Старосалтів

ська 

селищна 

рада, 

заклади 

освіти 

2020-

2022 

+   0 0 0 

9. Здійснення обробки 

легкозаймистих 

конструкцій будівель 

закладів освіти 

Старосалтів

ська 

селищна 

рада, 

заклади 

освіти 

2020-

2022 

+   0 0 0 

10. Модернізація систем 

електропостачання та 

освітлення, обладнання 

територій закладів освіти 

сучасними системами 

освітлення 

Старосалтів

ська 

селищна 

рада, 

заклади 

освіти 

2020-

2022 

+   0 0 0 
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11. Проведення робіт із 

обслуговування та ремонту 

систем електропостачання 

та заземлення 

Старосалтів

ська 

селищна 

рада, 

заклади 

освіти 

2020-

2022 

+   15,0 15,0 15,0 

12. Встановлення навколо 

територій закладів освіти 

огорож (ремонт існуючих) 

Старосалтів

ська 

селищна 

рада, 

заклади 

освіти 

2020-

2022 

+   0 0 0 

13. Проведення 

енергозбережувальних 

заходів 

-заміна вікон та дверей 

-ремонт дахів, утеплення 

перекриттів 

-утеплення фасадів 

-заміна малоефективних 

котлів на сучасні з високим 

ККД 

Старосалтів

ська 

селищна 

рада, 

заклади 

освіти 

2020-

2022 

+   3866,2

58 

 

 

0 0 

13. Облаштування майданчиків 

для зберігання твердих 

побутових відходів у 

закладах освіти 

Старосалтів

ська 

селищна 

рада, 

заклади 

освіти 

2020-

2022 

+   0 0 0 

14. Оплата послуг за 

виконання робіт по 

договорах за вивезення 

твердих побутових відходів 

Старосалтів

ська 

селищна 

рада 

2020-

2022 

+   39,0 42,0 45,0 

 Всього коштів за 

підрозділом 1.5. 

     6316,5

58 

  

 Всього коштів за розділом І

   

     9473,7

58 
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Очікувані результати: 

-створений освітній простір Старосалтівської ОТГ як об’єднання закладів освіти, культури та 

спортивних установ 

-удосконалена сучасна матеріально-технічна база опорної школи, її філій, інших закладів дошкільної та 

загальної середньої освіти 

-100% задоволення освітніх потреб населення 

-професійне зростання педагогів і як наслідок – якість освіти учнів 

-посилення співпраці  та розвиток партнерських відносин з місцевими організаціями, підприємствами та 

соціальними партнерами 

-дійсно забезпечуються соціальні гарантії для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

дітей-інвалідів. Дітей з малозабезпечених сімей, дітей-переселенців та дітей, учасників АТО 

-створені умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами – працює комунальна установа 

«інклюзивно-ресурсний центр» 

- створено в освітньому просторі Старосалтівської ОТГ передумови для розуміння інклюзії як цінності 

демократичного суспільства, розвитку толерантного ставлення до дітей з особливими потребами з боку 

однолітків, педагогів, батьків, громадськості4 попередження конфліктів, забезпечення повноцінної 

соціально-психологічної реабілітації та само актуалізації дітей в умовах закладу освіти 

-збільшення інтеграції дітей з особливими потребами в соціумі, отримання ними професійної освіти 

відповідно до можливостей. 

Розділ ІІ. 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

3.1.Підвищення соціально-економічного становища педагогів, морального і матеріального 

стимулювання їх професійної діяльності  

Завдання: 

1.Довгострокове прогнозування потреби у педагогічних працівниках 

2. Створення системи професійно-педагогічної адаптації молодих фахівців 

3. Стабілізація кадрового складу закладів освіти 

4. Розроблення та впровадження механізму відбору обдарованої молоді для одержання педагогічної 

спеціальності 

5. Підвищення професійного рівня педагогічних працівників. 

6. Підвищення престижу педагогічної професії в суспільстві та утвердження високого соціального 

статусу вчителя 

1. Забезпечити систематичне 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників з 

урахуванням модернізації 

та переходу до нового 

змісту освіти, впровадження 

сучасних технологій. 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

2020-

2022 

+  + 25,0 30,0 35,0 

2. Впровадження сучасних 

технологій та методик 

підвищення кваліфікації 

педагогів «на робочому 

місці» протягом між 

атестаційного періоду 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

заклади освіти 

2020-

2022 

Не потребує 

фінансування 

   

3. Відзначення педагогічних 

працівників, колективів з 

нагоди Дня працівників 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

2020-

2022 

+   20,0 20,0 20,0 
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освіти, ювілейних дат заклади освіти 

4. Визначити зміст і форми 

роботи закладів освіти 

громади з питань 

професійно-педагогічної 

адаптації молодих фахівців, 

їх професійного 

становлення і зростання 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

заклади освіти 

2020-

2022 

Не потребує 

фінансування 

   

5. Визначити на період до 

2024 року потребу в 

педагогічних працівниках 

для закладів освіти громади 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

2020-

2022 

Не потребує 

фінансування 

   

 Всього коштів за розділом 

ІІ 

   45,0   

Очікувані результати: 

-модернізована система післядипломної педагогічної освіти в умовах децентралізації для забезпечення 

нової якості керівних і педагогічних кадрів – «агентів змін» 

-запровадження нових моделей, форм і методів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

підготовки педагогів ОТГ 

-необхідні умови для постійного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за індивідуальними 

освітніми траєкторіями 

-умотивований до неперервного навчання педагог як ключова фігура оновлення школи, соціально і 

професійно активна особистість 

Розділ ІІІ 

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 

Завдання: 

1.Забезпечити 100% охоплення дітей 5-річного віку всіма формами дошкільної освіти 

2.Сприяти розвитку та вдосконаленню мережі закладів дошкільної освіти усіх типів та форм власності 

відповідно до освітніх потреб та демографічного прогнозування 

3.Створити умови для всебічного розвитку дітей дошкільного віку, враховуючи їх вікові та психологічні 

особливості 

4.Забезпечення реалізації Базового компоненту дошкільної освіти 

5.Модернізуватиосвітньо-виховну та управлінську діяльність в закладах дошкільної освіти 

6.Оновитистратегії й тактики взаємодії закладу дошкільної освіти з батьками й громадськістю 

1. Розширення мережі ЗДО 

шляхом будівництва, 

реконструкції, капітального 

ремонту; створення 

додаткових місць у 

функціонуючих ЗДО 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

заклади 

освіти, 

Старосалтівсь

ка селищна 

рада 

2020- 

2022 

+   45,0 0 0 

2. Проведення модернізації 

матеріально-технічної бази 

ЗДО (забезпечення 

сучасним обладнанням, 

меблями, іграшками тощо) 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

заклади 

освіти, 

2020-

2022 

+   0 0 0 
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Старосалтівсь

ка селищна 

рада 

3. Повноцінне забезпечення 

закладів дошкільної освіти 

комп’ютерною технікою, 

доступом до швидкісної 

мережі Інтернет, 

забезпечення електронної 

реєстрації заяв, подання 

статистичної звітності в базі 

ІСУО, тощо 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

заклади 

освіти, 

Старосалтівсь

ка селищна 

рада 

2020-

2022 

+   0 0 0 

  Всього коштів за розділом 

ІІІ 

     45,0   

  Розділ VІ 
ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА  

4.1. Оптимізація мережі 

Завдання: 

1. Структурна розбудова існуючих закладів загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів 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 

1. Створення єдиного 

освітньо-гуманітарного 

простору в межах 

Старосалтівської ОТГ 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

заклади 

освіти, 

Старосалтівсь

ка селищна 

рада 

2020-

2022 

Не потребує 

фінансування 

   

2. Оптимізація мережі 

закладів загальної середньої 

освіти 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

заклади 

освіти, 

Старосалтівсь

ка селищна 

рада 

2020-

2022 

Не потребує 

фінансування 

   

3. Збереження відповідно до 

потреб мережі груп 

продовженого дня в 

закладах загальної 

середньої освіти 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

заклади 

освіти, 

Старосалтівсь

ка селищна 

2020-

2020 

Не потребує 

фінансування 
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рада 

 Всього коштів за 

підрозділом 4.1. 

     -   

4.2.Модернізація  матеріально-технічної та методичної бази закладів загальної середньої освіти 

Завдання: 

1. Забезпечення в закладах загальної середньої освіти належних умов для навчання і 

виховання відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, технічних та педагогічних вимог 

2. Здійснення заходів щодо модернізації матеріально-технічної бази закладів освіти 

1. Оснащення сучасним 

обладнанням (апаратура, 

прилади, пристрої , 

лабораторне обладнання 

тощо) та шкільними 

меблями навчальних 

кабінетів хімії, фізики, 

географії, біології та 

математики 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

заклади 

освіти, 

Старосалтівсь

ка селищна 

рада 

2020-

2022 

+ + + 0 0 0 

2. Оновлення фонду шкільних 

бібліотек сучасною 

навчально-методичною, 

навчальною, науково-

популярною та довідковою 

літературою 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

заклади 

освіти, 

Старосалтівсь

ка селищна 

рада 

2020-

2022 

+   0 0 0 

 

3. Придбання для навчальних 

кабінетів, виробничих 

майстерень, спортивних 

залів стандартного 

обладнання, навчально-

методичних матеріалів, 

музичної апаратури, 

спортивного інвентарю, 

туристичного обладнання, 

тощо 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

заклади 

освіти, 

Старосалтівсь

ка селищна 

рада 

2020-

2022 

+ + + 0 0 0 

4. Придбання меблів (столи, 

стільці, парти, дошки, 

стінки, тощо) 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

заклади 

освіти, 

Старосалтівсь

ка селищна 

рада 

2020-

2022 

+  + 130,0 150,0 200,0 

5. Облаштування спортивних 

майданчиків з вуличними 

тренажерами, майданчиків 

та футбольних полів зі 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

заклади 

2020-

2022 

+ + + 0 0 0 
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штучним покриттям освіти, 

Старосалтівсь

ка селищна 

рада 

 Всього коштів за 

підрозділом 4.2. 

     130,0   

  4.3. Робота з обдарованою учнівською молоддю 

Завдання: 

1.Обєднати зусилля закладів освіти, культурних закладів та установ, сім’ї, різних соціальних 

інституцій і громадських організацій у створенні оптимальних умов для розвитку творчої реалізації 

обдарованих дітей і молоді 

2.Забезпечити пріоритетність системи пошуку, навчання, виховання і підтримки обдарованих дітей 

та молоді як важливого чинника формування умов для становлення особистості, збереження і 

розвитку потенціалу нації 

3.Залучати до роботи з обдарованою молоддю висококваліфікованих педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

4.Покращити матеріально-технічну базу закладів освіти, що працюють з обдарованою молоддю 

5.Удосконалити систему соціальної підтримки обдарованої молоді 

1. Забезпечення проведення: 

-І та ІІ етапів 

Всеукраїнських предметних 

олімпіад (в т.ч. інтернет-

олімпіад) 

-літературних, мистецьких 

конкурсів 

-конкурсів-захистів МАН 

-турнірів 

-спортивних змагань 

-фестивалів 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

2020-

2022 

+   0 0 0 

2. Розширення мережі класів 

та груп з поглибленим, 

профільним вивченням 

окремих навчальних 

предметів 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

заклади освіти 

2020-

2022 

Не потребує 

фінансування 

   

3. Призначення і виплата 

стипендій учням-

переможцям ІІІ, ІV етапів 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад, ІІ і ІІІ етапів 

конкурсу-захисту МАН, 

призерам обласних та 

Всеукраїнських творчих 

конкурсів, турнірів, 

фестивалів, спортивних 

змагань 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

Старосалтівсь

ка селищна 

рада 

2020-

2022 

+   В рамках програми 

«Обдаровані діти» 

4. Виплата грошових 

винагород вчителям,  які 

результативно працюють з 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

2020-

2022 

+   В рамках програми 

«Обдаровані діти» 
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обдарованою молоддю Старосалтівсь

ка селищна 

рада 

5. Забезпечення участі 

закладів освіти громади в 

міжнародних програмах, 

проектах, грантах, тощо 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

Старосалтівсь

ка селищна 

рада 

2020-

2022 

+   0 0 0 

6. Забезпечення умов для 

проведення дослідницько-

експериментальної, 

пошукової роботи. 

Фінансування заходів, 

пов’язаних із цим 

напрямком роботи 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

2020-

2022 

+   0 0 0 

 Всього коштів за 

підрозділом 4.3. 

     -   

4.4. Профільне навчання 

 

Завдання: 

 

1.Забезпечити рівний і безоплатний доступ старшокласників до профільної та початкової допрофесійної 

підготовки 

2. забезпечити диференціацію, варіативність, багатопрофільність навчання з урахуванням регіональних 

умов функціонування системи освіти 

3.Створити ефективну систему до профільної підготовки учнів 8-9 класів 

4. налагодити зв’язки закладів освіти з вищими та науково-дослідницькими установами 

5. Здійснювати моніторинговий супровід ефективності профільного навчання 

6. Забезпечити сучасну матеріально-технічну базу для організації профільного навчання 

1. Організація дистанційного 

навчання з використанням 

сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, 

підготовка учнів за 

програмами підвищеного 

рівня складності 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

заклади освіти 

2020-

2022 

Не потребує 

фінансування 

   

2. Організація профільного 

навчання з урахуванням 

локальних та групових 

інтересів навколо вибору 

профілю навчання 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

заклади освіти 

2020-

2022 

Не потребує 

фінансування 

   

3. Створення системи 

інформаційних ресурсів з 

питань розвитку профільної 

освіти в закладах освіти 

громади 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

заклади освіти 

2020-

2022 

Не потребує 

фінансування 
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4. Запровадження системного 

моніторингового 

спостереження за 

організацією та якістю 

профільного навчання  в 

закладах освіти громади 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

2020-

2022 

Не потребує 

фінансування 

   

5. Внесення коректив до 

навчальних планів закладів 

освіти громади (варіативна 

частина) щодо виділення 

годин на введення курсів з 

формування 

конкурентноспроможного 

випускника 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

2020-

2022 

Не потребує 

фінансування 

   

 Всього коштів за 

підрозділом 4.4. 

     -   

  4.5. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді 

1. Сприяти організації та 

проведенню в закладах 

загальної середньої освіти 

заходів щодо відзначення 

державних свят. 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

2020-

2022 

Не потребує 

фінансування 

   

2. Активізувати роботу 

гуртків військово-

патріотичного та історико-

краєзнавчого напрямків 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

2020-

2022 

Не потребує 

фінансування 

   

3.  Сприяти розвитку музейної 

справи у закладах загальної 

середньої освіти громади. 

Створювати у закладах 

освіти музеї історії школи 

та населених пунктів, 

куточків героїзму учасників 

«Революції Гідності». 

«Небесної сотні», учасників 

АТО 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

2020-

2022 

Не потребує 

фінансування 

   

4. Участь школярів у 

Всеукраїнській дитячо-

юнацькій військово-

патріотичній грі «Сокіл» 

(«Джура») 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

Старосалтівськ

а селищна рада 

2020-

2022 

+   10,0 10,0 10,0 

  Всього коштів за 

підрозділом4.5. 

        10,0   

 Всього коштів за розділом 

ІV 

     140,0   
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Очікувані результати: 

-сформовано спроможну мережу закладів загальної середньої освіти 

-підвищено якість освіти на інноваційній основі 

-максимальне застосування інформаційних технологій в управлінні закладами освіти 

Збалансована швидкісна система інформування громадськості про новини та досягнення освіти 

-трансформація освітнього сектора на інноваційне середовище, в якому учні отримують навички та 

вміння самостійно оволодівати знаннями протягом життя та застосовувати їх у практичній діяльності 

-удосконалено систему виявлення, відбору психолого-педагогічного супроводу, адресної підтримки 

обдарованої молоді 

-збільшення кількості призерів, переможців олімпіад, турнірів, конкурсів, інтелектуальних змагань 

-наявність у шкільних бібліотека сучасної україномовної літератури, іншомовної літератури мовою 

оригіналу, якісних перекладів творів зарубіжних письменників українською мовою 

-сформованість ціннісних орієнтацій у дітей та молоді, які базуються на гідності, чесності, 

справедливості, турботі, повазі до життя, до себе та інших людей 

-розвиток уміння працювати з іншими, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів, що 

входить до складу соціальної компетентності особистості 

-обмеження проявів «кризового менталітету», аморальності та злочинності 

-зростання зацікавленості педагогічної та батьківської спільноти у вихованні дітей  на засадах 

духовності, традиційних цінностей українського народу 

-встановлені партнерські зв’язки, створена система обміну досвіду 

-налагоджені дружні відносини між школярами різних регіонів України 

-залучення закладів освіти Старосалтівської ОТГ до участі в міжнародних проектах 

-налагоджена система безперервного навчання педагогічних кадрів з питань здорового і безпечного 

способу життя, із цивільного захисту, безпеки життєдіяльності, підвищення рівня їх технологічної 

підготовки з цього питання 

-створення безпечного, комфортного середовища в закладах освіти Старосалтівської ОТГ 

-підвищення загальної психологічної грамотності учасників освітнього процесу та їх резистентності до 

стресових ситуацій 

-якісна підготовка педагогів з метою забезпечення на місцях постійного психолого-соціального 

супроводу особистості дитини, яка опинилась у складних життєвих умовах 

Розділ V 
 ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА 

Завдання: 

1. Забезпечення отримання якісної позашкільної освіти дітьми та учнівською молоддю. 

2. Розвиток сучасної моделі позашкільної освіти 

3. Підтримка учнів, що потребують додаткової педагогічної уваги та їх зайнятості в 

позаурочний час 

4. Зміцнення матеріально-технічної бази позашкільної освіти 

5.1. Оптимізація мережі. Проведення заходів 

1. Забезпечення 

функціонування 

позашкільної освіти через 

систему гуртків, секцій, 

студій (Сприяти 

збереженню мережі гуртків 

у школах: 

-з туристсько-краєзнавчого 

напрямку 

-з еколого-натуралістичного 

напрямку 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

2020-

2022 

Не потребує 

фінансування 
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-спортивного та військово-

патріотичного напрямку) 

2. Забезпечення проведення 

концертів, фестивалів, 

конкурсів, екскурсій, 

походів, зльотів, заочних 

експедицій, конкурсів-

захистів наукових робіт, 

виставок робіт вихованців 

гуртків на базі закладів 

освіти 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, сектор 

культури та 

туризму 

2020-

2022 

+   0 0 0 

3. Забезпечення участі у 

районних, обласних та 

Всеукраїнських конкурсах, 

змаганнях, фестивалях за 

напрямками позашкільної 

освіти 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, сектор 

культури та 

туризму 

2020-

2022 

+   0 0 0 

4. Організація та проведення в 

населених пунктах громади 

спортивно-масових заходів, 

змагань, турнірів, 

фестивалів за підтримки 

закладів культури 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорт, сектор 

культури та 

туризму 

2020-

2022 

+   0 0 0 

5. Забезпечення участі 

дитячих, юнацьких і 

молодіжних збірних команд  

в районних, обласних та 

Всеукраїнських спортивних 

змаганнях  

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, сектор 

культури та 

туризму 

2020-

2022 

+   0 0 0 

6. Підтримка учнівського 

самоврядування, робота 

школи молодого лідера 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

2020-

2022 

   0 0 0 

 Всього коштів за 

підрозділом 5.1. 

     0   

5.2. Модернізація матеріально-технічної та методичної бази позашкільної освіти 

1. Оснащення сучасним 

обладнанням (теле-, 

відеоапаратура, фото-, 

відеотехніка, інтерактивний 

тир, обладнання для 

організації гуртків і секцій 

тощо) 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

Старосалтівськ

а селищна рада 

2020-

2022 

+   0 0 0 

 Оснащення спортивним 

інвентарем (м’ячі, штанги, 

гімнастичне обладнання та 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

2020-

2022 

+   0 0 0 
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інвентар) спортивних залів 

та спортивних майданчиків 

закладів освіти) 

Старосалтівськ

а селищна рада 

2. Придбання музичних 

інструментів, мікрофонів, 

акустичних систем, 

сценічного одягу. 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

Старосалтівськ

а селищна рада 

2020-

2022 

+   0 0 0 

  Всього коштів за 

підрозділом5.2 

      0   

  В цілому коштів за 

розділом V. 

      0   

Розділ VI 

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ 

Завдання: 

1. Підвищення якості освіти через подальше впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій, які надають стимулюючий вплив на творчий розвиток особистості 

2. Забезпечення закладів освіти громади сучасними навчальними комп’ютерними та 

мультимедійними навчальними комплексами для підтримки освітнього процесу (довести 

кількість комп’ютерів до норми – п’ять учнів на один комп’ютер), бібліотечної справи та 

управлінської діяльності, сучасними телекомунікаційними засобами підключення до всесвітньої 

мережі Інтернет за інноваційними технологіями 

3. Формування єдиного інформаційного простору шляхом створення і функціонування освітнього 

порталу громади 

1. Модернізація та 

поповнення матеріально-

технічної бази закладів 

освіти: 

-придбання НКК 

(навчально-комп’ютерні 

класи) для закладів освіти; 

-забезпечення закладів 

освіти комп’ютерною 

технікою, мультимедійними 

проекторами, 

інтерактивними класами, 

дошками, телевізорами; 

-придбання комп’ютерних 

програм навчального 

призначення з різних 

предметів для 

удосконалення освітнього 

процесу; 

- придбання електронних 

підручників, довідників, 

електронних фахових 

періодичних видань 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

Старосалтівськ

а селищна рада 

2020-

2022 

+   500,0 0 0 

2. Вжиття заходів щодо Відділ освіти, 2020- +   0 0 0 
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підтримки в робочому стані 

наявної комп’ютерної 

техніки, її модернізації та 

ремонту 

молоді та 

спорту, 

Старосалтівськ

а селищна 

рада, заклади 

освіти 

2022 

3. Забезпечення закладів 

освіти швидкісним 

Інтернетом та оплатою за 

користування ним 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

Старосалтівськ

а селищна рада 

2020-

2022 

+   0 0 0 

4. Створення у закладах 

загальної середньої освіти 

локальних мереж  з метою 

забезпечення доступу до 

мережі Інтернет з усіх 

робочих місць та обміну 

даними між ними 

Заклади освіти 2020-

2022 

+   0 0 0 

5. Забезпечення 

інформаційного 

наповнення, розвиток та 

розширення проекту 

«Шкільна Інтернет-

бібліотека». Створення на 

базі шкільних бібліотек 

медіатек навчального 

призначення. 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

Старосалтівськ

а селищна 

рада, заклади 

освіти 

2020-

2022 

+   0 0 0 

6. Забезпечення 

функціонування сайтів 

закладів освіти 

Старосалтівської ОТГ 

Заклади освіти 2020-

2022 

+   0 0 0 

7. Створення на базі шкільних 

читальних залів робочих 

місць для вільного доступу 

до електронних 

інформаційних ресурсів 

Заклади освіти 2020-

2022 

+   0 0 0 

 Всього коштів за розділом 

VI 

     500,0   

Очікувані результати: 

-достатні організаційні, інформаційні, кадрові, матеріально-технічні умови для використання технологій 

дистанційного навчання, електронного та медійного навчального контенту в до профільній та профільній 

підготовці учнів закладів загальної середньої освіти; 

-медіа- та інформаційна грамотність учасників освітнього процесу, інтеграція медіа освітніх компонентів 

у навчальні програми ЗЗСО; 

-сформований медіа імунітет особистості, готовність до протистояння агресивному медіа середовищу, 

усвідомлений вибір та критичне сприйняття різноманітних інформаційних джерел; 

-професійна готовність вчителя до медіа творчості для компетентного самовираження та реалізації його 
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життєвих і професійних завдань, покращення якості міжособистісної та професійної комунікації, мережі 

стосунків і якості життя в значущих для особистості спільнотах 

Розділ VII 

ЄДИНИЙ ОСВІТНЬО-ГУМАНІТАРНИЙ ПРОСТІР 

Завдання: 

1. Об’єднати зусилля усіх соціальних секторів громади (педагогів, батьків, ЗМІ, творчих 

працівників, бізнесу) для реалізації мети освіти – досягнення рівня взаємодії, коли 

груповий результат перевищує суму індивідуальних результатів; 

2. Забезпечення максимального розкриття здібностей дитини, її всебічний і психологічний 

розвиток через колективну спільну роботу всіх соціальних інституцій в громаді; 

3. Розвиток життєздатної системи безперервного навчання і виховання, яка б найбільш повно 

відповідала потребам і запитам особистості, забезпечувала її можливості постійного 

духовного самовдосконалення, формування інтелектуального та культурного потенціалу 

громади; 

4. Формування власної світоглядної позиції щодо культури здоров’я та позитивної мотивації 

на ведення здорового способу життя, розвиток життєвих і оздоровчих навичок, виховання 

безпечної поведінки соціальних спільнот громади; 

5. Виховання серед членів громади любові для праці, забезпечення умов для їх життєвого та 

професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору, оволодіння і 

самовдосконалення улюбленою професією; 

Надання можливості мешканцям селища, сіл, школам, організаціям та установам стати активними 

партнерами у розв’язанні проблем громади, формування свідомого громадянина України 

7.1. Набуття громадою нової ідентичності, відчуття приналежності жителів до цілої великої громади, її 

суспільних благ 

1. Створення громадської 

ради освіти 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

2020-

2022 

Не потребує 

фінансування 
   

2. Сприяння участі 

громадських організацій у 

розв’язанні актуальних 

проблем освіти 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

Старосалтівсь

ка селищна 

рада 

2020-

2022 

Не потребує 

фінансування 
   

3. Залучати молодь до 

вирішення проблем сіл 

громади через 

функціонування 

молодіжної ради при 

виконавчому комітеті 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

Старосалтівсь

ка селищна 

рада 

2020-

2022 

Не потребує 

фінансування 
   

 Всього коштів за 

підрозділом 7.1. 

     -   

7.2. Бюджетна ефективність, оптимізація фондів, утримання об’єктів інфраструктури 

1. Сприяти залученню 

спонсорських коштів у 

Відділ освіти, 

молоді та 

2020-

2022 

Не потребує 

фінансування 
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розвиток освіти, культури, 

спорту 

спорту, 

Старосалтівсь

ка селищна 

рада 

 Всього коштів за 

підрозділом 7.2. 

     -   

7.3. Якісні послуги освіти, культури, спорту, дозвілля, в тому числі неформальної та інформальної освіти 

та освіти впродовж життя 

1. Згуртування жителів 

громади шляхом 

проведення масових заходів 

(фестивалів, свят, тощо) 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

сектор 

культури та 

туризму, 

Старосалтівсь

ка селищна 

рада 

2020-

2022 

+   0 0 0 

2. Проведення масових 

фізкультурно-спортивних 

та оздоровчих заходів 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

сектор 

культури та 

туризму, 

Старосалтівсь

ка селищна 

рада 

2020-

2022 

   0 0 0 

3. Участь школярів та жителів 

громади в щорічному 

оцінюванні фізичної 

підготовки населення 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

сектор 

культури та 

туризму 

2020-

2022 

Не потребує 

фінансування 
   

4. Розширення мережі гуртків 

та спортивних секцій із 

залученням талановитих 

жителів Старосалтівської 

ОТГ на громадських 

засадах 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

сектор 

культури та 

туризму, 

Старосалтівсь

ка селищна 

рада 

2020-

2022 

Не потребує 

фінансування 
   

 Всього коштів за 

підрозділом 7.3. 

     0   

7.4. Опорна школа, включно з філіями – важлива складова єдиного освітньо-культурного простору 

завдяки логістиці в межах школи та філій 
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1. Надання якісної освіти, яка 

забезпечується через 

ранню, починаючи з 8 

класу, профілізацію, 

поглиблене вивчення 

предметів у школі ІІІ 

ступеня, функціонування 

освітнього округу 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

заклади 

освіти 

2020-

2022 

Не потребує 

фінансування 
   

2. Формування 

демократичного 

середовища, спрямованого 

на децентралізацію 

шкільного врядування, 

розвиток громадянських 

компетентностей, 

впровадження державно-

громадського партнерства  

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

Старосалтівсь

ка селищна 

рада 

2020-

2022 

Не потребує 

фінансування 
   

3. Розвиток школярів, 

спрямований на 

формування навичок ХХІ 

століття через участь у 

відповідних проектах 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

Старосалтівсь

ка селищна 

рада 

2020-

2022 

Не потребує 

фінансування 
   

4. Проведення на базі опорної 

школи та філій курсів 

навчання комп’ютерній 

грамотності дорослого 

населення 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

заклади 

освітим 

2020-

2022 

Не потребує 

фінансування 
   

5. Надавати ресурси для 

особистого і професійного 

вдосконалення 

комп’ютерної грамотності 

мешканцям різних вікових 

категорій 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

заклади 

освіти 

2020-

2022 

Не потребує 

фінансування 
   

 Всього за підрозділом 7.4.      -   

 Всього за розділом VII      0   

Очікувані результати: 

-забезпечене право кожної дитини на здобуття якісної дошкільної та загальної середньої освіти шляхом 

збереження та зміцнення фізичного, психічного здоров’я дитини, розвитку її творчих здібностей, 

реалізацію потенційних можливостей особистості, формуванню її життєвої компетентності, розвитку 

ціннісного ставлення до світу Природи, Людей, Культури, Самої себе 

-виховання національно свідомого громадянина України, конкурентоспроможного випускника закладу 

освіти, морально і фізично здорової особистості; 

-підвищено рівень охоплення громадян фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою і 

розширено можливість займатися різними видами спорту; 

-створено повноцінний освітній простір Старосалтівської ОТГ як об’єднання закладів освіти, культури 

та спортивних установ; 



                                                                                                                                                                                            П Р О Є К Т 
 

-максимальне задоволення освітніх потреб населення громади; 

-професійне зростання педагогів і як наслідок – вища якість освіти учнів; 

-умотивований до неперервного навчання педагог як ключова фігура оновлення школи, соціально і 

професійно активна особистість; 

-збалансована швидкісна система інформування громадськості про оновлення та досягнення освіти 

 Всього коштів по програмі:      10203,

758 
  

  

 


