УКРАЇНА
НОВОМИРГОРОДСЬКА РАЙОННА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________
ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
ПРОЕКТ
№ ______

від «___» _______ 2018 р.
м.Новомиргород
Про затвердження районної програми
розвитку дошкільної, загальної середньої,
позашкільної освіти на 2018-2021 роки

На виконання статей 25, 27 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, законів України “Про дошкільну освіту”, “Про
загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, з урахуванням рішень
обласної ради від 27 січня 2015 року № 716 “Про Стратегію розвитку
Кіровоградської області на період до 2020 року”, від 29 вересня 2015 року
№ 787 “Про План реалізації Стратегії - 2020”, від 10 березня 2017 року № 238
“Про План заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії - 2020”, з метою
забезпечення доступності та підвищення якості дошкільної, загальної
середньої, позашкільної освіти
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну програму розвитку дошкільної, загальної
середньої, позашкільної освіти на 2018-2021 роки (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань праці, соціального захисту, охорони здоров’я, освіти,
культури, роботи ЗМІ, молодіжної політики та спорту, та з питань бюджету,
власності та інвестицій.

Голова районної ради

С. СОВЕНКО

Проблема: у 2017/2018 н.р. профільним навчанням охоплено 82% учнів
старшої школи
Пропозиції: забезпечити 100% охоплення учнів старших класів профільним
навчанням
Проблема: у Новомиргородському районі 83 учні (уточнить по мережі)
навчається за індивідуальною формою навчання через відсутність класівкомплектів
Пропозиції: зменшити на 15% кількість учнів, які навчаються на
індивідуальній формі навчання через відсутність класів-комплектів шляхом
об’єднання Дібрівської та Шпаківської філій навчально-виховного
об’єднання «Новомиргородська ЗШ І-ІІІ ступенів № 2 – ДНЗ», шляхом
об’єднання Петроострівської та Миролюбівської філій навчально-виховного
об’єднання «Новомиргородська ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 – ДНЗ»
Проблема:
відсутність
ліцензії
навчально-виховного
об’єднання
«Новомиргородська ЗШ І-ІІІ ступенів № 2 – ДНЗ» Новомиргородської
районної ради Кіровоградської області
Пропозиції: завершити процедуру виготовлення документів на право
власності філій навчально-виховного об’єднання «Новомиргородська ЗШ ІІІІ ступенів № 2 – ДНЗ» Новомиргородської районної ради Кіровоградської
області та повторно подати на розгляд органу, що видає ліцензію
Проблема: За підсумками 2017 року Новомиргородський район займає 28
місце за участю в обласних заходах військово-патріотичного та туристськокраєзнавчого спрямування. У Новомиргородському районному центрі
дитячої та юнацької творчості функціонує лише 2 групи (30 вихованців)
гуртків військово-патріотичного спрямування, що становить 1,7 % від
загальної кількості, 6 груп (90 вихованців) туристсько-краєзнавчого
спрямування, що становить 5%.
Пропозиції: сприяти розширенню мережі гуртів військово-патріотичного
спрямування
Проблема: Станом на 01 січня 2018 року у закладах освіти району
функціонує 23 комп’ютерних класи. Загалом, у школах району встановлено
295 працюючих комп’ютери: 217 у комп’ютерних класах, 30 - встановлені у
предметних кабінетах, 7 використовуються у шкільних бібліотеках, 41
використовуються адміністраціями навчальних закладів. Проте із 295
комп’ютерів 235– застарілі (термін придбання понад 5 років), а 28 з них
взагалі не підлягають ремонту. Кількість учнів на один персональний
комп’ютер складає близько 9 учнів. Показник обрахований включаючи
застарілу техніку в комп’ютерних класах.
Інтерактивні комплекси встановлено у 11 закладах освіти. Крім того, в
встановлено 13 проекторів, що не входять до складу інтерактивних
комплексів.

Пропозиції: до 2020 року забезпечити оновлення комп’ютерної техніки у
закладах освіти району (не менше 50 %)
Проблема: Станом на 01 січня 2018 року усі заклади освіти району
мають офіційні електронні адреси та власні сайти. Однак, наявна мережа
Інтернету має застаріле оснащення, як наслідок швидкість передачі
інформаційних даних є занизькою через те, що використовуються лінії
телефонного зв’язку та модеми. Це створює додаткові труднощі при
користуванні мережею Інтернет під час навчального процесу, а сучасні ІТтехнології потребують високошвидкісного обміну інформації між закладами
освіти району, а також іншими користувачами.
Пропозиція: до 2020 року забезпечити швидкісний Інтернет у всіх закладах
освіти району
Проблема: Серед дітей та учнівської молоді Новомиргородського району
спостерігається низький інтерес до вивчення природничо-математичних
дисциплін, наукових спостережень, дослідів та відкриттів. Унаслідок цього
знизився рівень навчальних досягнень учнів з біології, хімії, математики,
інформатики, фізики. Випускники навчальних закладів майже не обирають
інженерно-технологічні професії. У 2015/2016 н.р у ЗНО з математики взяли
участь 102 учні, з них: 20% (21 учень) не подолали поріг; ЗНО з фізики
складали 29 учнів, з них не подолали поріг 17 % ( 5 учнів), з хімії ЗНО з хімії
складали 25 учнів, не подолали поріг 8 % (2 учні), ЗНО з біології складали 62
учні, не склали 5 % (3 учні).
Пропозиція: покращення навчально-матеріальної бази викладання
природничо-математичних дисциплін у закладах освіти району шляхом
щорічного проведення районного фестивалю з розвитку STEM освіти в
Новомиргородському районі «Науковий пікнік» та фандрайзингу – залучення
фінансових коштів, спрямованих на реалізацію соціально значущих для
суспільства проектів та інших потенційних ресурсів у вигляді
інтелектуальних, наукових, креативних джерел для вирішення соціальних
проблем.
Проблема: У закладах освіти застаріле спортивне обладнання, відсутні м’ячі
футбольні та баскетбольні. Новомиргородський район за підсумками 2017
року займає передостаннє місце за участю в обласній спартакіаді.
Пропозиція: до 2020 року забезпечити оновлення спортивного інвентарю в
закладах освіти району на 50 %.
Проблема: на 2018/2019 н.р. є потреба в кадрах для забезпечення фахового
викладання предметів

№

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Назва навчального
закладу, в який
потрібен працівник

За якою
спеціальністю,
з якого вузу

К-ть
ставок

Навантаження

Забезпечення
житлом

Капітанівська ЗШ ІІІІ ступенів
Оситнянська філія ІІІ ступенів НВО
«Новомиргородська
ЗШ І-ІІІ ступенів №3
– ДНЗ»
Миролюбівська філія
І-ІІ ступенів НВО
«Новомиргородська
ЗШ І-ІІІ ступенів №3
– ДНЗ»
Миролюбівська філія
І-ІІ ступенів НВО
«Новомиргородська
ЗШ І-ІІІ ступенів №3
– ДНЗ»
Коробчинська ЗШ ІІІІ ступенів
Коробчинська ЗШ ІІІІ ступенів
Коробчинська ЗШ ІІІІ ступенів

Німецька
мова
Математика

0,5

9 год

наймане

0,5

9 год

наймане

Українська
мова

1

18 год

наймане

Інформатика

0,75

13,5 год

наймане

Українська
мова
Історія

1

18 год

наймане

1

18 год

наймане

Практична
психологія,
КДПУ

1

18 год

наймане

Якщо
індивідуальна
заявка, вказати
прізвище,
ініціали (з них
обов’язково
вказати хто
цільовик та чи є
заявка
персональною)

Довгаль Анна
Олегівна
(цільовик 2013
рік,
персональна
заявка)

Пропозиція: забезпечити заклади освіти необхідними кадрами в2018/2019
н.р.

Додаток 1
до Програми
(розділ ІV)
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
районної програми розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти
на 2018-2021 роки
Обсяг коштів,
який пропонується залучити на
виконання Програми
Обсяг ресурсів, усього тис.грн.
у тому числі:
обласний бюджет
Районний бюджет

2018

8188,2

Виконання програми за роками
2019
2020
2021

2989,3

954,2

961,0

Усього витрат на
виконання
Програми

13092,7

кошти небюджетних джерел

Примітка: Обсяги фінансування програми уточнюються щороку під час затвердження та уточнення місцевих бюджетів
на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, відповідальному за
виконання завдань і заходів Програми.
___________________________________

Додаток 2
до Програми
(розділ V)
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ
районної програми розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти
на 2018-2021 роки
№
з/п

1

Назва показника

2

Од.
виміру

3

Вихідні дані
на початок
дії
Програми
4

Роки виконання програми
2018
5

2019

2020

2021

Усього за
період дії
Програми
(або до кінця
дії Програми)

6

7

8

9

1

-

-

36

1

1

1

22

25

25

31

168

1

-

1

54

І. Показники продукту Програми
1.

Розширення мережі груп
закладів дошкільної
освіти, що функціонують

од.

2.

Створення опорних шкіл

од.

3.

Відкриття інклюзивних
груп, класів у закладах
дошкільної та загальної
середньої освіти

од.

4.

Капітальний ремонт
будівель, споруд,
комунікацій закладів
освіти

%

5.

Заходи заохочення учнів,
вихованців, вчителів
навчальних закладів
району

осіб

Розширення мережі груп
закладу позашкільної

од.

6.

34

1

2

-

19

-

50

52

-

Продовження додатка 2

2
1

2

3

Придбання шкільних
автобусів для
забезпечення умов
перевезення учнів,
вихованців та
педагогічних
працівників закладів
дошкільної, загальної
середньої освіти
сільської місцевості до
місця навчання, роботи і
додому

од.

4

5

6

7

8

9

освіти
7.

ІІ. Показники ефективності Програми
1.

Поліпшення показника
охоплення дітей
дошкільною освітою

%

2.

Присудження обласної
та районних премій
учням, вчителям та
викладачам навчальних
закладів області

осіб

3.

Збільшення кількості
дітей, охоплених
позашкільною освітою у
галузі освіти

%

Організація безпечного,
регулярного і
безоплатного
перевезення учнів,
вихованців та
педагогічних

%

5.

95

0,5

0,5

-

-

96

70

-

1

-

1

72%

100

100

100

100

100

Продовження додатка 2

3
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1,0

1,1

1,2

26,5

працівників дошкільних
і загальноосвітніх
навчальних закладів
сільської місцевості до
місця навчання, роботи і
додому шкільними
автобусами
ІІІ. Показники якості Програми
1.

Приведення стану
будівель і споруд
навчальних закладів до
сучасних вимог та норм

%

2.

Збільшення кількості
випускників
загальноосвітніх
навчальних закладів,
які отримали за
результатами
зовнішнього
незалежного
оцінювання з
української мови та
літератури 160 балів і
вище, відповідно до
загальної кількості
учнів, що проходили
таке тестування

%

23,3

________________

ПАСПОРТ
районної програми розвитку дошкільної, загальної середньої,
позашкільної освіти на 2018-2021 роки
1. Програма затверджена:
2. Ініціатор розроблення
програми
3. Розробник програми
4. Співрозробники
програми
5. Відповідальний
виконавець програми
6. Учасники програми

Рішення Новомиргородської районної ради
від
2018 року №
Відділ освіти, молоді та спорту
Новомиргородської райдержадміністрації
Відділ освіти, молоді та спорту
Новомиргородської райдержадміністрації
Відділ освіти, молоді та спорту
Новомиргородської райдержадміністрації
Відділ
освіти,
молоді
та
спорту
Новомиргородської
райдержадміністрації,
міська рада, селищна рада, сільська рада
2018-2021 роки

7. Терміни реалізації
програми
8. Перелік місцевих
Місцеві бюджети, кошти інших джерел, не
заборонених чинним законодавством
бюджетів, які беруть
участь у виконанні
програми
9. Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
13092,7 тис. грн.
необхідних для реалізації
програми, усього,
у тому числі:
кошти державного
бюджету
кошти обласного бюджету
кошти районного
13092,7 тис. грн.
бюджету
кошти небюджетних
джерел
1 Основні джерела
Місцеві бюджети
0. фінансування програми

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту Новомиргородської
райдержадміністрації

О.ЄПАНЧА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Новомиргородської
районної ради
2018 року №
РАЙОННА ПРОГРАМА
розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти
на 2018-2021 роки
І. Загальні положення
Районна програма розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної
освіти на 2018-2021 роки (далі - Програма) розроблена на виконання: законів
України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту»,
«Про позашкільну освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти,
Плану заходів на 2015-2020 роки із реалізації Стратегії 2020 та з урахуванням
Концептуальних засад реформування середньої освіти “Нова українська
школа”.
На початок 2018 року 781 дитина району здобуває освіту в закладах
дошкільної освіти, 2532 дитини навчається в закладах загальної середньої
освіти, 1770 дітей охоплено позашкільною освітою в Новомиргородському
районному центрі дитячої та юнацької творчості.
Черги в закладах дошкільної освіти відсутні. У зв’язку зі збільшенням
народжуваності дітей дошкільного віку в районі планується відкриття
додаткових місць в діючих закладах освіти: Тишківське НВО, Туріянський ДНЗ.
З метою удосконалення мережі закладів загальної середньої освіти району
визначено опорні навчальні заклади: навчально-виховне об’єднання
«Новомиргородська ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 – дошкільний навчальний заклад» з
Миролюбівською, Петроострівською, Пурпурівською, Оситнянською філіями та
навчально-виховне об’єднання «Новомиргородська ЗШ І-ІІІ ступенів № 2 –
ДНЗ» з Дібрівською, Кам'янською, Шпаківською філіями. У зв’язку зі
скороченням контингенту учнів шкіл організовано підвезення 28 учнів з
малокомплектних до опорних шкіл, розширено мережу профільних класів, що
сприяло підвищенню якості надання освітніх послуг.
Проведена робота дала змогу зменшити на 24 особи кількість учнів, які
навчаються за індивідуальною формою навчання (з 100 до 75 учнів), зменшити
кількість випадків нефахового викладання навчальних предметів, збільшити
показник середньої наповнюваності класів та створити конкурентоспроможне
освітнє середовище, розширити можливості впровадження профільного навчання.
У 2017 році поліпшено матеріально-технічну базу опорних навчальних
закладів, для яких придбано 2 навчальні комп’ютерні комплекси, проведено
ремонтні роботи, що дозволило здійснити капітальні ремонти, сприяло
впровадженню енергозберігаючих технологій.
Поліпшення умов навчання забезпечує поступове підвищення якості
освіти. У 2017 році 7 учнів загальноосвітніх навчальних закладів стали
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переможцями обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт Малої академії наук учнівської молоді, а 2 - заключного
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої
академії наук учнівської молоді, 15 учнів - переможцями обласного етапу
Всеукраїнських предметних олімпіад, 3 випускники шкіл за високі досягнення
у навчанні нагороджено золотими медалями, 5 учнів – срібними медалями.
У районі працює 6 закладів загальної середньої освіти з інклюзивним
навчанням, у яких функціонує 19 інклюзивних класів, інклюзивно навчаються
24 дитини.
У навчальних закладах області організовано забезпечення безкоштовним
харчуванням дітей учасників антитерористичної операції (125 осіб), всі учні 1-4
класів (1103 дитини) та дітей пільгових категорій (153 учні). Безкоштовним
підвезенням забезпечено 100% учнів, які потребують підвезення.
У районі збережено заклад позашкільної освіти - Новомиргородський
районний центр дитячої та юнацької творчості, у якому позашкільною освітою
охоплено 1770 вихованців. При Новомиргородському районному центрі дитячої
та юнацької творчості створено районну філію Малої академії наук «Акме», у
якій організовано роботу секцій: «Інформатика», «Географія», «Хімія»,
«Біологія», «Мистецтвознавство», «Фізика», «Математика».
Таким чином, в районі створено умови щодо забезпечення освітніх потреб
усіх категорій населення.
ІІ. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована програма
1. Проблема, на реалізацію якої спрямована програма, – низька якість
надання освітніх послуг у зв’язку з неефективною мережею, недостатнім
кадровим потенціалом, слабкою матеріально-методичною базою закладів
освіти.
Демографічні зміни, насамперед у сільській місцевості, глобальні зміни в
інформаційній, комунікативній, професійній та інших сферах сучасного
суспільства вимагають переосмислення функції освіти, коректив змістових,
науково-методичних, технологічних аспектів освіти, перегляду цільових
установок, управлінських і педагогічних засобів.
2. У сфері дошкільної освіти із 1466 дітей від народження до 6 років, які
проживають на території району, лише 53% виховуються у дошкільних
навчальних закладах.
Кількість дітей у розрахунку на 100 місць найбільша у
Новомиргородському
дошкільному
навчально-виховному
комплексі
«Калинонька» (95 дітей на 100 місць). В цілому в районі налічується 1
Новомиргородський дошкільний навчально-виховний комплекс «Калинонька»,
11 ДНЗ і 5 дошкільних підрозділів на базі НВО і НВК, у яких кількість дітей не
перевищує кількість місць.
Не існує черг на зарахування дітей до закладів дошкільної освіти району.
У 8 населених пунктах району, у яких проживає понад 76 дітей
дошкільного віку, відсутні дошкільні навчальні заклади, але діти підвозяться до
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закладів дошкільної освіти в інших населених пунктах.
3. Значною проблемою є наявність шкіл із малою наповнюваністю учнів.
Назва закладу
Середня
наповнюваність
класів
Новомиргородська
ЗШ
І-ІІІ 17,7
ступенів № 1
НВО «Новомиргородська ЗШ І-ІІІ 20,2
ступенів №2 – ДНЗ»
Дібрівська філія
відсутні 3 класи-комплекти, 5 учнів
навчаються на індивідуальній формі
навчання
Камянська філія
7,14 відсутній один клас-комплект, 3 учні
навчаються на індивідуальній формі
навчання
Шпаківська філія
Класів-комплектів
немає,
12
учнів
навчаються на індивідуальній формі
навчання
НВО «Новомиргородська ЗШ І-ІІІ 18,5
ступенів №3 – ДНЗ»
Петроострівська філія
3 класи-комплекти, 5 учнів навчається на
індивідуальній формі навчання
Миролюбівська філія
2 класи-комплекти, 17 учнів навчаються на
індивідуальній формі навчання
Пурпурівська філія
класів-комплектів немає, 8 учнів навчається
на індивідуальній формі навчання
Оситнянська філія
2 класи-комплекти, 13 учнів навчаються на
індивідуальній формі навчання
Златопільська гімназія
18
Капітанівська ЗШ І-ІІІ ступенів
19,6
Панчівська ЗШ І-ІІІ ступенів
13
Мартоніська ЗШ І-ІІІ ступенів
12,7
Коробчинська ЗШ І-ІІІ ступенів
9,4
Туріянська ЗШ І-ІІІ ступенів
9,1
Канізька ЗШ І-ІІІ ступенів
7,4
Тишківське НВО
8,4
Йосипівський НВК
7,5
Оситнязький НВК
відсутні 3 класи-комплекти, 12 учнів
навчаються на індивідуальній формі
навчання
Листопадівська ЗШ І-ІІ ступенів
7,5
У закладах освіти району в 187 Середня наповнюваність класів – 13,5.
класах навчається 2532 учні
75 учнів навчається на індивідуальній
формі навчання
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Ефективним шляхом вирішення цієї проблеми має стати створення
опорних шкіл та їх філій, що сприятиме удосконаленню освітнього процесу,
підвищенню ефективності та якості надання освітніх послуг.
Серед дітей та учнівської молоді Новомиргородського району
спостерігається низький інтерес до вивчення природничо-математичних
дисциплін, наукових спостережень, дослідів та відкриттів. Унаслідок цього
знизився рівень навчальних досягнень учнів з біології, хімії, математики,
інформатики, фізики. Випускники навчальних закладів майже не обирають
інженерно-технологічні професії. У 2015/2016 н.р у ЗНО з математики взяли
участь 102 учні, з них: 20% (21 учень) не подолали поріг; ЗНО з фізики
складали 29 учнів, з них не подолали поріг 17 % ( 5 учнів), з хімії ЗНО з хімії
складали 25 учнів, не подолали поріг 8 % (2 учні), ЗНО з біології складали 62
учні, не склали 5 % (3 учні).
Покращення
потребує
навчально-матеріальна
база
викладання
природничо-математичних дисциплін у закладах освіти району шляхом
щорічного проведення районного фестивалю з розвитку STEM освіти в
Новомиргородському районі «Науковий пікнік» та фандрайзингу – залучення
фінансових коштів, спрямованих на реалізацію соціально значущих для
суспільства проектів та інших потенційних ресурсів у вигляді інтелектуальних,
наукових, креативних джерел для вирішення соціальних проблем.
4. Сучасне суспільство потребує неординарних, творчих особистостей,
здатних нестандартно мислити та самостійно і активно приймати ефективні
рішення. Тому однією із актуальних проблем освітньої галузі є робота з
обдарованими учнями.
З 15 вересня 2017 року в Новомиргородському районі позашкільною
освітою в 52 різнопрофільних гуртках Новомиргородського районного центру
дитячої та юнацької творчості охоплено 1770 дітей. Гуртки Новомиргородського
ЦДЮТ функціонують у навчальних закладах міста: Новомиргородській ЗШ І-ІІІ
ступенів №1, навчально-виховному об’єднанні «Новомиргородська ЗШ І-ІІІ
ступенів № 2 – ДНЗ», навчально-виховному об’єднанні «Новомиргородська ЗШ
І-ІІІ ступенів № 3 – ДНЗ», Златопільській гімназії м. Новомиргорода, та в
сільській місцевості: Капітанівській ЗШ І-ІІІ ступенів, Оситнязькому
навчально-виховному комплексі «ЗШ І-ІІ ступенів – ДНЗ», Туріянській ЗШ І-ІІІ
ступенів, Панчівській ЗШ І-ІІІ ступенів, Йосипівському навчально-виховному
комплексі «ЗШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ», Листопадівській ЗШ І-ІІ ступенів,
Кам'янській філії навчально-виховного об’єднання «Новомиргородська ЗШ І-ІІІ
ступенів № 2 – ДНЗ». Рівень охоплення позашкільною освітою учнів у
Новомиргородському районі складає 70 %.
Різний рівень фінансових можливостей місцевих бюджетів призвів до
того, що діяльність більшості позашкільних навчальних закладів фінансується
переважно на захищені статті. Недостатня кількість технічного обладнання,
туристичного спорядження стримують розвиток мережі гуртків туристськокраєзнавчого,
військово-патріотичного,
соціально-реабілітаційного,
фізкультурно-спортивного напрямків.
За підсумками 2017 року Новомиргородський район займає 28 місце за
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участю в обласних заходах військово-патріотичного та туристсько-краєзнавчого
спрямування. У Новомиргородському районному центрі дитячої та юнацької
творчості функціонує лише 2 групи (30 вихованців) гуртків військовопатріотичного спрямування, що становить 1,7 % від загальної кількості, 6 груп
(90 вихованців) туристсько-краєзнавчого спрямування, що становить 5%.
Таким чином, позашкільна освіта району потребує оперативного
вирішення проблеми розвитку мережі гуртків, секцій, творчих об’єднань на базі
закладів освіти в сільській місцевості, модернізації матеріально-технічного,
науково-методичного, кадрового забезпечення системи позашкільної освіти.
5. У закладах освіти району навчаються 32 дитини-інваліда, із них з
індивідуальною формою навчання – 16 осіб.
Створення рівних можливостей для здобуття освіти дітьми з особливими
освітніми потребами одне із завдань, яке потребує негайного вирішення. Тому в
районі існує гостра потреба у запровадженні інклюзивної форми навчання.
Однак не всі заклади освіти району технічно пристосовані для освіти
особливих дітей. Відсутність пандусів, ліфтів, спеціальних вбиралень та інших
умов роблять їх перебування у навчальному закладі некомфортним або навіть
неможливим. У закладах відсутні спеціальні засоби навчання, недостатньо
кваліфікованих спеціалістів для надання освітніх і реабілітаційних послуг. У
закладах освіти району введено лише 4 (по 0,5 ставок) посади асистента
вчителя.
6. Станом на 01 січня 2018 року на балансі відділу освіти, молоді та
спорту Новомиргородської райдержадміністрації знаходяться 10 шкільних
автобусів, які передані в оренду міській, селищній, сільським радам.
З початку 2017/2018 навчального року до загальноосвітніх навчальних
закладів підвозяться 403 учасники освітнього процесу (391 учень, 12
педагогічних працівників), які проживають у сільській місцевості.
7. Застосування новітніх інформаційних технологій у різних сферах
діяльності, у тому числі й в організації освітнього процесу, здобуває все більшу
актуальність, оскільки однією з ключових компетентностей учнів є
інформаційно-цифрова грамотність.
Сучасний зміст освіти вимагає використання найновіших технологій.
Перш за все – інформаційно-комунікаційних. У значній мірі вирішувати
проблему застарілого оснащення закладів освіти та забезпечення належного
рівня викладання предметів дозволяють електронні засоби навчання. Педагог
повинен використовувати інформаційні ресурси для того, щоб зробити урок
насиченим, сучасним, зацікавити дітей.
Станом на 01 січня 2018 року в закладах освіти району функціонує 23
комп’ютерних класи. Загалом, у школах району встановлено 295 працюючих
комп’ютерів: 217 у комп’ютерних класах, 30 - встановлені у предметних
кабінетах, 7 використовуються у шкільних бібліотеках, 41 використовується
адміністраціями навчальних закладів. Проте із 295 комп’ютерів 235– застарілі
(термін придбання понад 5 років), а 28 з них взагалі не підлягають ремонту.
Кількість учнів на один персональний комп’ютер складає близько 9 учнів.
Показник обрахований, включаючи застарілу техніку в комп’ютерних класах.
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Існує потреба у модернізації наявної комп’ютерної бази навчальних закладів та
більш широкому впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій у
навчальний процес.
Інтерактивні комплекси встановлено в 11 закладах освіти. Крім того, в
встановлено 13 проекторів, що не входять до складу інтерактивних комплексів.
З метою інтернет-представництва відділу освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації та інформаційно-ресурсного методичного центру відділу
освіти, молоді та спорту райдержадміністрації функціонують відповідні сайти
http://www.novomyrgorod-osvita.kr.sch.in.ua та http://novo_rmk.klasna.com
Станом на 01 січня 2018 року усі навчальні заклади району мають
офіційні електронні адреси та власні сайти. Однак, наявна мережа Інтернету
має застаріле оснащення, як наслідок швидкість передачі інформаційних даних
є занизькою через те, що використовуються лінії телефонного зв’язку та
модеми. Це створює додаткові труднощі при користуванні мережею Інтернет
під час навчального процесу, а сучасні ІТ-технології потребують
високошвидкісного обміну інформації між закладами освіти району, а також
іншими користувачами.
8. Виконання вимог державних стандартів та санітарних норм щодо
створення й підтримання у належному стані матеріально-технічної бази
закладів освіти, стану їх будівель має велике значення для організації якісного
навчально-виховного процесу, збереження життя та здоров’я його учасників.
На сьогодні особливо актуальною є проблема реалізації заходів з
енергозбереження у закладах освіти району. У більшості будівель закладів
освіти джерела генерації тепла та систем теплопостачання збудовані у 60-80
роках минулого століття та є технічно застарілими. У таких закладах не
забезпечується достатній тепловий захист будівель, робота систем
теплопостачання та моніторингу споживання енергоносіїв малоефективна.
Вкрай
неефективні
теплотехнічні
характеристики
огороджувальних
конструкцій, низька ефективність застосовуваних систем опалення призводять
до того, що енерговтрати на опалення 1 кв.м загальної площі приміщень є
високими.
Реалізація заходів з енергозбереження дасть змогу значно економити
кошти, мінімізує вартість утримання закладів освіти, дозволить подовжити
терміни експлуатації будівель закладів освіти, створити безпечні та комфортні
умови праці й навчання, забезпечити оптимальний температурний режиму у
приміщеннях закладів освіти.
У закладах освіти застаріле спортивне обладнання, відсутні м’ячі
футбольні та баскетбольні. Новомиргородський район за підсумками 2017 року
займає передостаннє місце за участю в обласній спартакіаді.
Виважена та гнучка освітня політика на місцевому рівні може успішно
реалізуватися через Районну програму розвитку дошкільної, загальної
середньої, позашкільної освіти, яка своєю спрямованістю і змістом відповідає
економічним, соціокультурним умовам Новомиргородського району.
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ІІІ. Визначення мети програми
Метою Програми є створення умов для надання якісної освіти,
спрямованої на формування компетентностей, необхідних для успішної
самореалізації в суспільстві.
ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та
джерела фінансування, строки та етапи виконання програми
1. Ефективними шляхами реалізації програми є:
1) забезпечення конституційних прав вихованців, учнів на освіту;
2) формування ключових компетентностей учнів Нової української
школи;
3) формування особистості вихованців, учнів освічених, всебічно
розвинених, здатних до критичного мислення, інновацій, соціально-активних
громадян суспільства;
4) створення доступних умов для навчання та реабілітації дітей з
обмеженими функціональними можливостями, розвиток інклюзивної форми
навчання;
5) створення нового освітнього мотиваційного середовища для
формування свідомого ставлення учнівської молоді до вибору майбутньої
професії;
6) забезпечення сучасних умов функціонування закладів дошкільної,
загальної середньої та позашкільної освіти району;
7) посилення мотивації педагогів закладів освіти до підвищення їх
професійної компетентності.
2. Засобами реалізації програми є:
1) створення сучасного освітнього середовища, сприятливого та
комфортного для дітей;
2) запровадження нового змісту освіти, заснованого на формуванні
життєво необхідних ключових компетентностей;
3) реалізація в сучасній школі педагогіки партнерства між учителем,
учнями і батьками;
4) мотивація вчителя до професійного зростання, забезпечення умов
для підвищення кваліфікації за різними формами;
5) орієнтація
на
учня,
на практиці
реалізуючи
принцип
дитиноцентризму – виховувати загальнолюдські цінності та розвивати
індивідуальні здібності;
6) сприяння адаптації учасників навчально-виховного процесу до нової
структури загальної середньої освіти.
3. Прогнозований обсяг коштів, що планується залучити до фінансування
заходів Програми за рахунок різних джерел фінансування, передбачається у
сумі 13092,7 тис.грн. (додаток 1), з них:
1) кошти районного бюджету:
2018 рік – 8188,2 тис. грн.
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2019 рік – 2989,2 тис. грн.
2020 рік – 954,2 тис. грн.
2021 рік – 961,0 тис. грн.
2) кошти бюджетів міської, селищної та сільських рад:
2018 рік – ________тис. грн.
2019 рік – ________ тис. грн.
2020 рік – ________ тис. грн.
2021 рік – ________ тис. грн.
4. Строки виконання програми: 2018-2021 роки.
Виконання програми передбачається в один етап.
V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
1. Основними (пріоритетними) завданнями програми є контроль за
раціональним використанням фінансових ресурсів на виконання стандартів
освіти, а саме:
1) розширити мережу закладів дошкільної освіти на шляхом відкриття
2-х додаткових дошкільних груп в Туріянському закладі дошкільної освіти та
дошкільному підрозділі Тишківського навчально-виховного об’єднання «ЗШ ІІІІ ступенів – ДНЗ» та поліпшити стан охоплення дітей віком від 3 до 6 років
дошкільною освітою до 96%;
2) створити опорний заклад освіти;
3) розширити мережу гуртків закладу позашкільної освіти;
4) відкрити інклюзивні класи, групи у закладах освіти району
відповідно до потреби;
5) придбати ___ шкільні автобуси з метою забезпечення стовідсоткового
підвезення учнів, вихованців до закладів освіти та у зворотному напрямку;
6) забезпечити заклади освіти спеціалістами з відповідною фаховою
освітою;
7) удосконалити систему стимулювання учнів, вчителів та викладачів.
2. Результативні показники продукту програми наведено у додатку 2.
3. Напрями реалізації та заходи програми наведено у Розділі VІІ.

VІ. Координація та контроль за ходом виконання програми
1. Контроль за виконанням програми здійснюється районною
державною адміністрацією та постійною комісією районної ради з питань
праці, соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, культури, роботи ЗМІ,
молодіжної політики та спорту.
2. Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягнень
показників Програми будуть:
1) розпорядження голови районної державної адміністрації про
встановлення контролю за реалізацією Програми;
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2) звітність відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації про
виконання програми;
3) залучення засобів масової інформації до висвітлення питань щодо
реалізації програми;
4) щорічне обговорення стану та проблем реалізації програми на
засіданнях колегії відділу освіти, молоді та спорту районної державної
адміністрації;
5) проведення моніторингу та надання узагальненої звітності про хід
реалізації програми управлінню освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської
обласної державної адміністрації.
3. Організаційний супровід виконання програми здійснює відділ освіти,
молоді та спорту районної державної адміністрації.
4. Райдержадміністрація інформує управління освіти, науки, молоді та
спорту облдержадміністрації про виконання відповідних місцевих програм
щороку до 30 січня, починаючи з 2018 року.

№
з/п

Назва напряму
реалізації
(пріоритетні
завдання)

1
2
1. Забезпечення
доступності
дошкільної,
загальної
середньої,
позашкільної
освіти

1

2

VIII. НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ
районної програми розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти на 2018-2021 роки
Новомиргородський район
у тому числі за роками, тис.грн.
Прогнозований
2018
2019
2020
обсяг
Термін
Заходи Програми виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

3
4
5
6
2018-2021, відділ освіти, молоді та Районний
1) відкриття
додаткових груп у щороку спорту
бюджет
райдержадміністрації Кошти інших
дошкільних
навчальних
джерел, не
закладах, що
заборонених
функціонують
чинним

2021

фінансових
ресурсів для
виконання
завдань,
тис.грн.

Очікуваний
результат

7
1500,0

8
1500,0

9

10

11

12
Відкриття 2-х
дошкільних груп в
НВО "Тишківська
ЗШ І-ІІІ ступенів ДНЗ",
Туріянському ДНЗ,
НВО
"Новомиргородська

7

8

9

10

11

12

законодавством
2
3
4
5
6
2018-2021 відділ освіти, молоді та Районний
2) створення
спорту
опорних
бюджет
райдержадміністрації
загальноосвітніх
Кошти інших
навчальних
джерел, не
закладів та їх
заборонених
філій, формування
чинним
мережі опорних
законодавством
шкіл базового
рівня

3
1

2

3
4
5
3) відкриття груп, 2018-2021, відділ освіти, молоді та
щороку спорту
гуртків, секцій
райдержадміністрації
позашкільної
освіти

6
районний
бюджет

7

8

1580,0

1580,0

9

10

11

12

Кошти інших
джерел, не
заборонених
чинним
законодавством

2018-2021, відділ освіти, молоді та Районний
4) придбання
щороку спорту
шкільних
бюджет
райдержадміністрації
автобусів для
Кошти інших
підвезення учнів,
джерел, не
вихованців та
заборонених
учителів до
чинним
опорних шкіл
законодавством

5) забезпечення
утримання
шкільних
автобусів

2. Створення
сучасного
освітнього

2018-2021, відділ освіти, молоді та Районний
бюджет
щороку спорту
райдержадміністрації
Кошти інших
джерел, не
заборонених
чинним
законодавством

1) відкриття
2018-2021, відділ освіти, молоді та Районний
бюджет
сучасних
щороку спорту
прогулянкових та
райдержадміністрації

Придбання
шкільного автобусу
для підвезення
учнів Шпаківської
філії НВО
"Новомиргородська
ЗШ І-ІІІ ступенів №
2 - ДНЗ"

освітнього
середовища та
впровадження
основних
положень “Нової
української
школи”

прогулянкових та
спортивних
майданчиків у
дошкільних
навчальних
закладах

райдержадміністрації,
Кошти інших
міська рада, сільські
джерел, не
ради
заборонених
чинним
законодавством

1

2

4
3
4
5
6
2018-2021, відділ освіти, молоді та Районний
2) придбання
щороку спорту
сучасного
бюджет
райдержадміністрації Кошти інших
ігрового
обладнання,
джерел, не
твердого та
заборонених
м’якого інвентарю
чинним
для дошкільних
законодавством
навчальних
закладів

3) забезпечення
навчальних
закладів
сучасними
меблями

2018-2021, відділ освіти, молоді та
щороку спорту
райдержадміністрації

4) придбання
навчальних
кабінетів та
сучасного
обладнання для
викладання
навчальних
дисциплін

2018-2021, відділ освіти, молоді та Районний
щороку спорту
бюджет
райдержадміністрації
Кошти інших
джерел, не
заборонених
чинним
законодавством

Районний
бюджет

7
293,0

8
293,0

9

200,0

100,0

100,0

Оновлення меблів
навчальних
закладів на 30%

486,0

236,0

250,0

Придбання
навчальних
кабінетів та
обладнання
для закладів освіти

10

11

12
Приведення
матеріальної бази
навчальних
закладів у
відповідність до
сучасних вимог

Кошти інших
джерел, не
заборонених
чинним
законодавством

1

2

5
3
4
5
6
2018-2021, відділ освіти, молоді та
5) оновлення
Районний
щороку спорту
комп’ютерної
бюджет
райдержадміністрації
техніки та
мультимедійного
обладнання
Кошти інших
навчальних
джерел, не
закладів
заборонених
чинним
законодавством

6) забезпечення
2018-2021, відділ освіти, молоді
підключення
щороку та спорту
навчальних
райдержадміністрації
закладів до
швидкісної мережі
Інтернет

Районний
бюджет

Кошти інших
джерел, не
заборонених
чинним
законодавством

7
1200,0

8
300,0

45,0

45,0

9
300,0

10
300,0

11
300,0

12
Придбання
комп'ютерної
техніки та
мультимедійного
обладнання.
Формування
технологічної
компетентності
вчителя і учня.

Поліпшення якості
Інтернету на 40 %

6
1

2

3
7) забезпечення
закладів освіти
сучасною
навчальнометодичною,
художньою
літературою

4
5
2018-2021, відділ освіти, молоді
щороку та спорту
райдержадміністрації

6
районний
бюджет

7
51,5

8

9
16,3

3500,0

2500,0

1000,0

Кошти інших
джерел, не
заборонених
чинним
законодавством

10
35,2

11

12
Поліпшення та
оновлення
літературнометодичної бази
навчальних
закладів

2018-2021, відділ освіти, молоді та Районний
8) проведення
щороку спорту
капітального
бюджет
райдержадміністрації
ремонту будівель
Кошти інших
дошкільних
джерел, не
навчальних
заборонених
закладів
чинним
законодавством
9) проведення
2018-2021, відділ освіти, молоді та Районний
щороку спорту
капітального
бюджет
ремонту будівель
райдержадміністрації
Кошти інших
загальноосвітніх
джерел, не
навчальних
заборонених
закладів
чинним
законодавством

Проведення
капремонтів
загальноосвітніх
навчальних
закладів на % 30

1

2

7
3
4
5
6
районний
2018-2021, відділ освіти, молоді та
10) проведення
бюджет
щороку спорту
капітального
райдержадміністрації
ремонту будівель
позашкільних
навчальних
закладів
Кошти інших
джерел, не
заборонених
чинним
законодавством

11) проведення
поточних
ремонтів
приміщень та
споруд
навчальних
закладів

2018-2021, відділ освіти, молоді та
щороку спорту
райдержадміністрації

7

8

9

районний
бюджет

11

12

Приведення
технічного стану
приміщень
навчальних
закладів до
технічних та
санітарних норм

Кошти інших
джерел, не
заборонених
чинним
законодавством

районний
2018-2021, відділ освіти, молоді та
12) придбання
бюджет
щороку спорту
спортивного
райдержадміністрації
обладнання та
інвентарю для
дошкільних,
Кошти інших
загальноосвітніх,
джерел, не
позашкільних
заборонених
навчальних
чинним
закладів
законодавством

10

50,0

30,0

20,0

Створення умов
для проведення
фізкультурнооздоровчої роботи
у навчальних
закладах

8
1

2

3. Новий зміст
освіти,
заснований на
формуванні
компетентностей,
потрібних для
успішної
самореалізації в
суспільстві

3
4
5
6
Районний
2018-2021, відділ освіти, молоді та
13) створення
бюджет
щороку спорту
сучасних та
райдержадміністрації
модернізація
існуючих
спортивних
Кошти інших
майданчиків,
джерел, не
тренажерних залів
заборонених
у дошкільних
чинним
загальноосвітніх,
законодавством
позашкільних
навчальних
закладах
2018-2021, відділ освіти, молоді та Районний
1) забезпечення
щороку спорту
впровадження
бюджет
райдержадміністрації
допрофільного і
Кошти інших
профільного
джерел, не
навчання у
заборонених
загальноосвітніх
чинним
навчальних
законодавством
закладах,
інвентаризація
мережі шкіл для
проектування
мережі закладів ІІІ
рівня (профільна
школа)

7
758,2

8
758,2

9

10

11

12
Приведення
технічного стану
спортмайданчиків
та тренажерних
залів навчальних
закладів до
технічних та
санітарних норм

Введення
профільної освіти у
всіх класах старшої
школи

9
1

2

3
2) відкриття у
загальноосвітніх
навчальних
закладах класів з
поглибленим
вивченням
предметів

4
5
6
2018-2021, райдержадміністрації, Районний
бюджет
щороку міські ради, сільські
ради
Кошти інших
джерел, не
заборонених
чинним
законодавством

3) проведення 2018-2021, відді освіти, молоді та Районний
щороку
спорту
бюджет
районного
райдержадміністрації
фестивалю з
розвитку STEAM
освіти в
Новомиргородськ
ому районі
"Науковий пікнік"

7

8

9

10

11

12
Розвиток
обдарованості учнів
закладів освіти

236,0

56,0

58,0

60,0

62,0

формування
конкурентоспромо
жної особистості

кошти інших
джерел, не
заборонених
чинним
законодавством

4) впровадження 2018-2021, відділ освіти, молоді та Районний
бюджет
додаткових курсів щороку спорту
за вибором
райдержадміністрації

Поліпшення якості
надання освітніх
послуг

за вибором,
факультативів у
загальноосвітніх
навчальних
закладах

райдержадміністрації

послуг

Кошти інших
джерел, не
заборонених
чинним
законодавством

10
1

2

3
4
5
2018-2021, відділ освіти, молоді
5) участь в
щороку та спорту
обласному,
райдержадміністрації
всеукраїнському
етапах
предметних
олімпіад, участь у
конкурсі-захисту
науководослідницьких
робіт учнів —
членів Малої
академії наук,
участь у

6
місцевий
бюджет

Кошти інших
джерел, не
заборонених
чинним
законодавством

7
387,0

8
91,0

9
96,0

10
100,0

11
100,0

12
331 учень учасники
обласного та
Всеукраїнського
етапів предметних
олімпіад, турнірів,
конкурсів, змагань

11
1

2

4. Мотивація
вчителя до
професійного і
творчого
розвитку

3
4
5
6) встановлення 2018-2021, відділ освіти, молоді
щороку та спорту
та виплата
райдержадміністрації
районних премій
дітямпереможцям
учнівських
олімпіад, змагань,
турнірів

6
Районний
бюджет

7
192,0

8
48,0

9
48,0

10
48,0

11
48,0

12
Заохочення учнів
до участі у
олімпіадах,
змаганнях, турнірах

192,0

48,0

48,0

48,0

48,0

Стимулювання
творчого
потенціалу
педагогів району

Кошти інших
джерел, не
заборонених
чинним
законодавством

1) встановлення 2018-2020, відділ освіти, молоді та
Районний
щороку спорту
та виплата
бюджет
райдержадміністрації
районної премії
педагогічним
працівникам, які
навчають
Кошти інших
обдарованих дітей
джерел, не
заборонених
чинним
законодавством

12
1

2

3
2) підвищення
кваліфікації
вчителівпредметників

4
5
2018-2020, відділ освіти, молоді та
щороку спорту
райдержадміністрації

6
Районний
бюджет

7
600, 0

8
90,0

9
160,0

10
170,0

11
180,0

12
Підвищення
професійного рівня
педагогів району

Кошти інших
джерел, не
заборонених
чинним
законодавством

3) проведення
методичних
заходів для
вчителівпредметників

2018-2020, відділ освіти, молоді та
щороку
спорту
райдержадміністрації

Забезпечення умов
для професійного
росту педагогів
району

Районний
бюджет

Кошти інших
джерел, не
заборонених
чинним
законодавством

13

14
1
2
3
4
5
6
2018-2021, відділ освіти, молоді та районний
1) створення
5. Орієнтація на
щороку спорту
потреби дитини, доступних умов
бюджет
райдержадміністрації
учня в освітньому для навчання та
Кошти інших
реабілітації для
просторі
джерел, не
дітей з
заборонених
обмеженими
чинним
функціональними
законодавством
можливостями
(улаштування
пандусів, ліфтів,
спеціально
обладнаних
вбиралень тощо)
2) відкриття
інклюзивних
класів у
загальноосвітніх
навчальних
закладах

2018-2021, відділ освіти, молоді
щороку та спорту
райдержадміністрації

3) відкриття у
дошкільних
навчальних
закладах
інклюзивних та
груп
компенсуючого
типу

2018-2021, відділ освіти, молоді та районний
щороку спорту
бюджет
райдержадміністрації,
міська рада, сільські Кошти інших
ради
джерел, не

районний
бюджет
Кошти інших
джерел, не
заборонених
чинним
законодавством

заборонених
чинним
законодавством

7
12,0

8
12,0

9

10

11

12
Створення
технічних умов для
впровадження
інклюзивної освіти

1

2

3
4) забезпечення
модернізації
матеріальнотехнічної та
навчальнометодичної бази
дошкільних та
загальноосвітніх
навчальних
закладів з
інтегрованим та
інклюзивним
навчанням

15
4
5
6
2017-2021, відділ освіти, молоді та районний
щороку спорту
бюджет
райдержадміністрації,
міська рада, сільські Кошти інших
джерел, не
ради
заборонених
чинним
законодавством

5) введення до
2018-2021, відділ освіти, молоді та районний
штатного розпису
бюджет
щороку спорту
дошкільних
райдержадміністрації,
Кошти інших
навчальних
міська рада, сільські
джерел, не
закладів посад
ради
заборонених
асистента
чинним
вихователя,
законодавством
вчителядефектолога,
вчителя-логопеда,
соціального
працівника,
практичного
психолога, сестри
медичної
лікувального
кабінету, сестри
медичної з
лікувальної
фізкультури,
сестри медичної з
масажу за
наявності
контингенту
вихованців

7

8

9

10

11

12

16
1

2

3
4
5
7) впровадження 2018-2021, відділ освіти, молоді та
здоров’язберігаю- щороку спорту
райдержадміністрації
чих технологій,
курсів

6
місцевий
бюджет

Кошти інших
джерел, не
заборонених
чинним
законодавством

7

8

9

10

11

12

17
1
2
6. Забезпечення
енергозберігаючих заходів

3
1) проведення
енергоаудиту
навчальних
закладів

4
5
2018-2020, відділ освіти, молоді
щороку та спорту
райдержадміністрації

6
Районний
бюджет

7

8

9

600,0

200,0

400,0

10

11

12

Кошти інших
джерел, не
заборонених
чинним
законодавством

2) заміна віконних 2018-2020, відділ освіти, молоді та
щороку спорту
блоків та дверей
райдержадміністрації
на
енергозберігаючі

Районний
бюджет

Кошти інших
джерел, не
заборонених
чинним
законодавством

3) утеплення
фасадів та
покрівель
навчальних
закладів

2018-2020, відділ освіти, молоді
щороку та спорту
райдержадміністрації

Районний
бюджет

Кошти інших
джерел, не
заборонених
чинним
законодавством

Забезпечення
комфортних умов
для перебування
дітей у навчальних
закладах

18
1

2

3
4
5
4) реконструкція 2018-2021, відділ освіти, молоді
щороку та спорту
та модернізація
райдержадміністрації
систем опалення у
навчальних
закладах шляхом
впровадження
енергозберігаючи
х матеріалів

5) встановлення 2018-2021, відділ освіти, молоді та
щороку спорту
лічильників
райдержадміністрації
обліку тепла

6
Районний
бюджет

8

15,0

15,0

9

10

11

12

Кошти інших
джерел, не
заборонених
чинним
законодавством
Районний
бюджет

Кошти інших
джерел, не
заборонених
чинним
законодавством

6)переведення
котельного
обладнання на
використання
альтернативного
палива

7

2018-2021, відділ освіти, молоді та Районний
щороку спорту
бюджет
райдержадміністрації
Кошти інших
джерел, не
заборонених
чинним
законодавством

Придбання та
встановлення у
навчальних
закладах
лічильників обліку
тепла

19
1

2

3
4
5
2018-2020, відділ освіти, молоді та
7) заміна ламп
щороку спорту
освітлення на
райдержадміністрації
енергозберігаючі

6
Районний
бюджет

Кошти інших
джерел, не
заборонених
чинним
законодавством

7.

Забезпечення
безпечних умов
навчання учнів,
вихованців
навчальних
закладів

2018-2020, відділ освіти, молоді та
1) проходження
Районний
щороку спорту
посадовими
бюджет
особами навчання
райдержадміністрації
та перевірки знань
з питань
Кошти інших
пожежної
джерел, не
безпеки,
заборонених
організації
чинним
експлуатації і
законодавством
обслуговування
наявних засобів
протипожежного
захисту

7
180,0

8
30,0

9
50,0

10
50,0

11
50,0

12
Заміна щороку
ламп освітлення на
енергозберігаючі у
25% навчальних
закладів

1

2

20
3
4
5
6
Районний
2) проведення 2018-2020, відділ освіти, молоді та
щороку спорту
бюджет
плановорайдержадміністрації
попереджувальни
х ремонтів та
оглядів
електроустановок,
Кошти інших
опалювального,
джерел, не
вентиляційного,
заборонених
технологічного, а
чинним
також
законодавством
навчального
обладнання

3) організація та 2018-2020, відділ освіти, молоді та
Районний
проведення
щороку спорту
бюджет
атестації робочих
райдержадміністрації
місць за умовами
праці із санітарноКошти інших
гігієнічним
джерел, не
дослідженням
заборонених
факторів
чинним
виробничого
законодавством
середовища,
важкості й
напруженості
трудового процесу
на робочому
місці

7
20,0

8
5,0

9
5,0

10
5,0

11
5,0

12
Забезпечення
безпечних умов
експлуатації
будівель та споруд
навчальних
закладів

30,0

6,0

8,0

8,0

8,0

Забезпечення
санітарних та
технічних умов
праці відповідно до
вимог чинного
законодавства

21
1

2

3
4) проведення
протипожежних
заходів

4
5
2018-2020, відділ освіти, молоді та
щороку спорту
райдержадміністрації

6
Районний
бюджет

7
557,0

8
137,0

9
130,0

Кошти інших
джерел, не
заборонених
чинним
законодавством

5) влаштування та 2018-2021, відділ освіти, молоді
щороку та спорту
ремонт огорожі
райдержадміністрації
навчальних
закладів

місцевий
бюджет

Кошти інших
джерел, не
заборонених
чинним
законодавством

300,0

300,0

10
130,0

11
160,0

12
Забезпечення
безпечних умов
перебування дітей у
навчальних
закладах

Облаштування
огорожі територій
навчальних
закладів

1

2

3
6) проведення
обстежень
технічного стану
приміщень та
спортивних
споруд
навчальних
закладів

7) виведення
котелень з
приміщень
навчальних
закладів

22
4
5
6
Районний
2018-2020, відділ освіти, молоді
бюджет
щороку та спорту
райдержадміністрації,
міські ради, сільські
ради об’єднаних
територіальних громад Кошти інших
джерел, не
заборонених
чинним
законодавством

2018-2021, відділ освіти, молоді та
щороку спорту
райдержадміністрації

2018-2021, відділ освіти, молоді
9) введення до
щороку та спорту
штатних розписів
райдержадміністрації
навчальних
закладів посад
практичних
психологів та
соціальних
педагогів з метою
забезпечення
належного
соціальнопсихологічного
супроводу

7

8

108,0

108,0

9

10

11

13

Районний
бюджет

Кошти інших
джерел, не
заборонених
чинним
законодавством

Районний
бюджет

Кошти інших
джерел, не
заборонених
чинним
законодавством

Забезпечення
якісного соціальнопсихологічного
супроводу у
навчальних
закладах району
шляхом додаткових
1,75 практичного
психолога та 1, 75
соціального
педагога

23
1
2
8. Ефективне
управління на
основі
партнерства між
учнями,
вчителями та
батьками

3
4
1) активізація ролі 2018-2021,
щороку
громадських
формувань (ради,
батьківські
комітети,
учнівське
самоврядування
тощо)

5
відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації

2017-2021, відділ освіти, молоді
2) висвітлення
щороку та спорту
діяльності
райдержадміністрації
навчальних
закладів на сайтах
у засобах масової
інформації

6
Районний
бюджет

7

8
9
10
11
У межах кошторису на утримання виконавців

Кошти інших
джерел, не
заборонених
чинним
законодавством

Районний
бюджет

Кошти інших
джерел, не
заборонених
чинним
законодавством

У межах кошторису на утримання виконавців

12

13
В управлінні
школою братиме
участь громадське
самоврядування
працівників
закладу, учнів та
їхніх батьків.
Наглядова рада
школи
здійснюватиме
громадський
нагляд, братиме
участь у визначенні
стратегії розвитку
навчального
закладу,
аналізуватиме
діяльність
посадових осіб,
контролюватиме
виконання
кошторису та/або
бюджету закладу,
сприятиме
залученню
додаткових джерел
фінансування.

1

2

3
3) публічне
звітування
керівників
навчальних
закладів перед
учасниками
навчальновиховного
процесу,
громадськістю
про діяльність
закладів

24
4
5
6
2018-2021, відділ освіти, молоді та Районний
щороку спорту
бюджет
райдержадміністрації
Кошти інших
джерел, не
заборонених
чинним
законодавством

Районний
4) запровадження 2018-2021, відділ освіти, молоді та
бюджет
щороку спорту
процедури
райдержадміністрації
призначення
керівників
навчальних
закладів на
Кошти інших
конкурсній основі
джерел, не

7

8
9
10
11
У межах кошторису на утримання виконавців

У межах кошторису на утримання виконавців

заборонених
чинним
законодавством

2018-2021, відділ освіти, молоді
5) залучення
щороку та спорту
родин до
райдержадміністрації
організації
навчальновиховного
процесу, здобуття
батьками знань
про розвиток
дитини, ефективні
способи
виховання

Обласний
бюджет

Кошти інших
джерел, не
заборонених
чинним
законодавством

У межах кошторису на утримання виконавців

12

13

25
1

2

3
4
5
6
2018-2021, відділ освіти, молоді та
6) здійснення
Районний
щороку
контролю
спорту
бюджет
представниками
райдержадміністрації
батьківської
громадськості за
Кошти інших
справедливим
джерел, не
розподілом коштів
заборонених
та їх цільовим
чинним
використанням
законодавством

Всього за роками (тис. грн.)

7
У межах
кошторису на
утримання
виконавців

8

9

10

11

12

