
 

 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

від «___» ___________ 2022 року № ___ 

м. Олександрія 

Про затвердження Програми 
розвитку освіти Олександрійської 
територіальної громади 
на період до 2027 року 

Відповідно до ст.ст. 26, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну 
середню освіту»,  «Про позашкільну освіту»,  Державної стратегії регіонального розвитку 
на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 
2020 року № 695, рішення Кіровоградської обласної ради від 30 листопада 2021 року № 
192 «Про затвердження обласної програми розвитку освіти Кіровоградської області на 
період до 2027 року», з метою забезпечення доступності та підвищення якості освіти 
Олександрійської територіальної громади 
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
1) Затвердити Програму розвитку освіти Олександрійської територіальної громади 

на період до 2027 року (додається). 
2) Здійснити організаційні заходи з реалізації Програми розвитку освіти та 

передбачити видатки на фінансування заходів у межах асигнувань по розпорядниках 
коштів, які задіяні в реалізації програми. 

3) Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань освіти і науки, культури і відродження духовності, сім’ї, молоді, фізкультури 
і спорту та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Чемерис І.А. 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Чемерис І.А. 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету   Сергій ЗАВАЛІЙ 
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Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від_____________№__________ 

 
ПАСПОРТ 

Програми розвитку освіти Олександрійської територіальної громади 
 до 2027 року 

 
1. Програма затверджена: Рішення міської ради 

від __________року № _________ 
2. Ініціатор розроблення Програми Управління освіти Олександрійської міської 

ради 
3. Розробник Програми Управління освіти Олександрійської міської 

ради 
4. Співрозробники Програми Олександрійський міський центр 

професійного розвитку педагогічних 
працівників, КУ «Інклюзивно-ресурсний 
центр  Олександрійської міської ради» 

5. Відповідальний виконавець 
Програми 

Управління освіти Олександрійської міської 
ради 

6. Учасники Програми Управління освіти Олександрійської міської 
ради (учасники – заклади загальної середньої 
освіти, заклади дошкільної освіти, заклади 
позашкільної освіти Олександрійської міської 
ради), Олександрійський міський центр 
професійного розвитку педагогічних 
працівників,  КУ «Інклюзивно-ресурсний 
центр Олександрійської міської ради» 

7. Терміни реалізації Програми 2022-2027роки 
8. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 
Державний бюджет, міський бюджет, кошти 
інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством 

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 
Програми, усього 

267 992,56 тис. грн. 

у тому числі: кошти міського 
бюджету 

119 879,26 тис. грн. 

10. Основні джерела фінансування 
Програми 

Державний бюджет, міський бюджет, кошти 
інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством 
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І. Загальні положення 

 
Освіта – особлива галузь суспільного життя, найважливіша передумова вирішення 

нагальних соціальних завдань держави. 
Упродовж тривалого періоду в освітньому кластері країни накопичувалися 

проблеми системного характеру, основними з яких є занепад матеріально-технічної бази, 
погіршення соціального статусу педагогічних працівників, зниження якості освіти, 
моральна застарілість методів і методик навчання та виховання тощо. 

Сьогодні докорінне реформування освіти – це один з основних важелів 
цивілізаційного поступу та економічного розвитку України. 
  Програма розвитку освіти Олександрійської територіальної громади на період до 
2027 року (далі - Програма) розроблена відповідно до: 
Конституції України; 
законів України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню 
освіту», «Про позашкільну освіту»;  
інших нормативно-правових актів у галузі освіти; 
Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695; 
Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 
«Нова українська школа», схваленої Кабінетом Міністрів України від 14 грудня 2016 року 
№ 988-р. 

Програма спрямована на забезпечення особистісного розвитку суб’єктів освітнього 
процесу, варіативності типів закладів освіти, модернізації змісту, методів, форм навчання і 
виховання, системи контролю й оцінювання, прийняття управлінських рішень. 

 
ІІ. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма 

 
На початок 2022 року у Олександрійські територіальній громаді здобували освіту у 

16 дошкільних (2519 дітей), 17 загальноосвітніх (9825 дітей) та 3 позашкільних (3480 
дітей) закладах. 

Погіршення демографічної ситуації, насамперед у сільській місцевості, створює 
виклики для всієї системи, впливає на формування та реалізацію освітньої політики в 
громаді. 

Розроблення Програми зумовлене необхідністю реформування системи освіти 
громади, забезпечення якісної безперервної освіти та безперешкодного доступу до неї. 
Дошкільна освіта 
 Мережа дошкільної освіти представлена закладами комунальної форми власності, у 
ній відсутні інші суб’єкти освітньої діяльності, заклади інших форм власності у сфері 
дошкільної освіти. 
 Низька престижність праці педагогічних працівників дошкільних закладів призвела 
до кадрового голоду та погіршення якості надання освітніх послуг у сфері дошкільної 
освіти. 

Матеріальна база закладів дошкільної освіти (особливо сільської місцевості) не 
відповідає сучасним вимогам та потребує оновлення, створення інклюзивного освітнього 
середовища. 
Загальна середня освіта 

Значною проблемою даного напрямку освіти є функціонування шкіл із малою 
наповненістю учнів. 

У 2017 році розпочалася наймасштабніша за роки незалежності реформа освіти -  
Нова українська школа (далі – НУШ), яка сьогодні успішно реалізується в усіх закладах 
загальної середньої освіти громади. 
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У 2021/2022 навчальному році в умовах роботи НУШ розпочали своє навчання 875 

учнів перших класів з новими підручниками, посібниками, які розроблені відповідно до 
нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти та нових освітніх 
програм.  

Застосування новітніх інформаційних технологій у різних сферах діяльності, у 
тому числі й в організації освітнього процесу, набуває все більшої актуальності, оскільки 
однією з ключових компетентностей учнів є інформаційно-цифрова грамотність.  

Діапазон застосування можливостей комп’ютера у закладах освіти громади  
щороку розширюється. У середньому в громаді навантаження на один комп’ютер 
становить 13 учнів. Існує потреба у модернізації наявної комп’ютерної бази закладів 
освіти та більш широкому впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій в 
освітній  процес. 

Ряд закладів освіти мають недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення 
для розвитку військової справи, трудового навчання. 

Одним з головних елементів оптимізації мережі є забезпечення підвезення учнів та 
педагогічних працівників до закладів освіти. У  громаді 100% від потреби учнів 
забезпечені підвезенням. Застарілі шкільні автобуси часто ламаються. Виникають перебої 
з перевезенням учнів. Організація безпечного, регулярного і безоплатного перевезення 
учнів та педагогічних працівників закладів  загальної середньої освіти сільської місцевості 
до місць навчання, роботи і додому забезпечить раціональне використання кадрового 
потенціалу, сприятиме створенню умов для організації профільного навчання учнів 
старшої школи.  

Серед актуальних проблем у галузі загальної середньої освіти виступає низький 
соціальний статус вчителів, недостатній рівень заробітної плати, застаріла система 
підготовки та перепідготовки педагогічних працівників. Це породжує відтік педагогічних 
працівників до інших сфер зайнятості та недостатність мотиваційних чинників для 
залучення молодих спеціалістів до педагогічної діяльності. 
Позашкільна освіта 

Сучасне суспільство потребує неординарних, творчих особистостей, здатних 
нестандартно мислити та самостійно і активно приймати ефективні рішення. Тому однією 
із актуальних проблем освітньої галузі є недостатня робота з обдарованими учнями.  

  Залишається актуальною робота щодо створення умов для здобуття позашкільної 
освіти дітьми, в тому числі сільської місцевості, шляхом розширення мережі гуртків у 
закладах позашкільної освіти та на базі закладів загальної середньої освіти. 

Недостатня кількість технічного обладнання, туристичного спорядження, 
комп’ютерної техніки стримують розвиток мережі гуртків науково-технічного, туристсько-
краєзнавчого, еколого-натуралістичного напрямків у закладах позашкільної освіти 
громади.  

Таким чином, позашкільна освіта громади потребує оперативного вирішення 
проблеми розвитку мережі гуртків, секцій, творчих об’єднань на базі сільських закладів 
загальної середньої освіти, модернізації матеріально-технічного, науково-методичного, 
кадрового забезпечення системи позашкільної освіти. 

 
ІІІ. Визначення мети програми 

Метою Програми є створення доступних умов для надання якісної освіти, 
спрямованої на формування всебічних компетентностей, необхідних для успішної 
самореалізації в суспільстві та збагачення на цій основі економічного, інтелектуального, 
культурного, творчого потенціалу Олександрійської територіальної громади задля сталого 
розвитку України. 
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ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела 

фінансування, строки та етапи виконання програми 
 

Ефективні шляхи та засоби реалізації Програми: 
 

 У сфері дошкільної освіти: 
- розвиток мережі закладів дошкільної освіти; 
- визначення механізму мотивації педагогічних працівників закладів дошкільної 

освіти до професійної діяльності; 
- розбудова безбар’єрного та інклюзивного освітнього середовища у закладах 

дошкільної освіти; 
- забезпечення якісного дошкільного розвитку для всіх дітей.  

 У сфері загальної середньої освіти 
- подальша розбудова Нової української школи (базова та профільна школа), 

апробація нових підходів навчання у базовій середній освіті; 
-   трансформація змісту освіти (базової та профільної середньої) відповідно до 

компетентнісного підходу; 
-   навчально-методичне забезпечення здобувачів освіти і педагогічних працівників; 
-   забезпечення рівного доступу до якісної загальної середньої освіти незалежно від 

місця проживання учнів; 
-  підвищення кваліфікації педагогічних працівників, в тому числі їх цифрової 

компетентності; 
-   розбудова нового освітнього середовища, зокрема забезпечення закладів загальної 

середньої освіти комп'ютерним та навчальним обладнанням; 
-   розбудова системи здорового харчування в закладах середньої освіти; 

      У сфері освіти осіб з особливими освітніми потребами: 
-  урізноманітнення інструментів для роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами; 
- підвищення рівня підготовки педагогічних працівників для роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами; 
- створення моделей підтримки учнів з особливими освітніми потребами під час 

інклюзивного навчання; 
-   впровадження моделі широкої інклюзії, коли основною ознакою особливих 

освітніх потреб є не діагноз, а потреба в постійній чи тимчасовій підтримці; 
-   забезпечення доступності закладів освіти для здобуття повної загальної 

середньої освіти дітьми з особливими освітніми потребами: 
-   задоволення потреби в доступі до здобуття повної загальної середньої освіти в 

закладах освіти учнів з особливими освітніми потребами; 
-   задоволення потреби в охопленні інклюзивним навчанням учнів з особливими 

освітніми потребами; 
-   створення умов для проведення профорієнтації учнів, які враховують їх інтереси 

та можливості. 
У сфері позашкільної освіти: 
-  забезпечення здобуття позашкільної освіти дітьми шкільного віку відповідно до 

інтересів та індивідуальних можливостей; 
-  розвиток мережі гуртків науково-технічного, туристсько-краєзнавчого, еколого-

натуралістичного напрямків у закладах позашкільної освіти громади; 
-  забезпечення можливості займатися фізичною культурою та командними видами 

спорту в позаурочний час на базі закладів освіти. 
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Прогнозований обсяг коштів, що планується залучити до фінансування заходів 

Програми за рахунок різних джерел фінансування, передбачається у сумі 267 992,56 тис. 
гривень (додаток 1), з них: 

1) кошти державного бюджету: 
   І етап  

2022 рік – 34 957,9 тис. гривень 
2023 рік – 25 574,9 тис. гривень  
2024 рік – 36 669,9 тис. гривень 
ІІ етап 
2025 –2027 роки -  50 910,6 тис. гривень 
 
2) кошти міського бюджету: 
І етап 
2022 рік – 33 165,8 тис. гривень 
2023 рік – 21 074,16 тис. гривень 
2024 рік  -  17 605,0 тис. гривень 
ІІ етап 
2025 – 2027 роки – 48 034,3 тис. гривень 
 
 Строки виконання Програми: 2022-2027 роки.  

V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 
 

1. Основними (пріоритетними) завданнями Програми є: 
- забезпечення доступності дошкільної освіти; 
- модернізація навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладів 

дошкільної освіти; 
- мотивація педагогів закладів дошкільної освіти до професійного і творчого 

розвитку, підвищення престижності педагогічної праці; 
- формування інклюзивного середовища у закладах дошкільної та загальної 

середньої освіти; 
- забезпечення закладів  працівниками  відповідного рівня кваліфікації; 
- удосконалення структури системи загальної середньої освіти; 
- забезпечення якості надання освітніх послуг; 
- забезпечення закладів загальної середньої освіти  працівниками відповідного 

рівня кваліфікації; 
- забезпечення функціонування мережі закладів позашкільної освіти; 
- забезпечення розвитку сфери позашкільної освіти за місцем проживання та 

надання якісних послуг дітям та молоді; 
- забезпечення умов для залучення до позашкільної освіти дітей з особливими 

освітніми потребами; 
- забезпечення якісної комунікативної складової у сфері позашкільної освіти за 

місцем проживання; 
- забезпечення закладів позашкільної освіти працівниками відповідного рівня 

кваліфікації; 
- створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу молоді у сфері 

наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності; 
- створення безпечних умов освітнього процесу у закладах освіти. 

 
2. Результативні показники продукту Програми наведено у додатку 2. 
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3. Напрями реалізації та заходи Програми викладені у розділі VІІ. 

 
VІ. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 
 Контроль за виконанням Програми здійснюється Олександрійською міською 

радою та постійною комісією міської ради з питань освіти і науки, культури та 
відродження духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та спорту. 

Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням показників 
Програми будуть: 

 - розпорядження міського голови про встановлення контролю за реалізацією 
Програми; 

 - звітність виконання Програми; 
 - залучення засобів масової інформації до висвітлення питань щодо реалізації 

Програми. 
Організаційне супроводження виконання Програми здійснює управління освіти 

міської ради. 
Управління освіти міської ради інформує департамент освіти і науки 

облдержадміністрації про виконання Програми щороку до 30 січня, починаючи з 2023 
року. 
 



Додаток 1 до Програми 
(пункт 7 розділ IV) 
 

Напрями реалізації та заходи Програми 

1. Модернізація 
навчально-
методичної та 
матеріально-
технічної 
бази закладів 
дошкільної 
освіти 

1) придбання сучасного 
ігрового обладнання, 
твердого та м’якого 
інвентарю для закладів 
дошкільної освіти 

2022-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджет 

     Придбання 
сучасного 
ігрового 
обладнання, 
твердого та 
м’якого 
інвентарю для 16 
закладів 
дошкільної 
освіти 

Міський 
бюджет 

700,0 50,0 50,0 150,0 450,0 

Інші 
джерела 

     

2) відкриття сучасних 
прогулянкових та 
спортивних майданчиків у 
закладах дошкільної освіти 

2022-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджети  

     Відкриття  
сучасних 
прогулянкових 
та спортивних 
майданчиків у 
закладах 
дошкільної 
освіти 

Міський 
бюджет  

500,0  100,0 100,0 300,0 

Інші 
джерела 

     

3) оснащення закладів 
дошкільної освіти   

2022-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджети  

     Оснащення 16 
закладів  

№
 

з/
п 

Назва 
напрямку 
реалізації 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів Програми 

Те
рм

ін
 в

ик
он

ан
ня

 
за

хо
ду

 

Виконавці 

Д
ж

ер
ел

а 
фі

на
нс

ув
ан

ня
 

П
ро

гн
оз

ов
ан

ий
 о

бс
яг

 
фі

на
нс

ов
их

 р
ес

ур
сі

в 
дл

я 
ви

ко
на

нн
я 

за
вд

ан
ь,

 т
ис

. г
ри

ве
нь

 

у тому числі за роками,  тис. гривень Очікуваний 
результат 

(необхідно 
зазначити) І ЕТАП ІІ 

ЕТАП 

2022 2023 2024 2025-
2027  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 
Дошкільна освіта 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  

комп’ютерним обладнанням 
для освітнього процесу 

  Міський 
бюджет  

300,0  50,0 50,0 200,0 дошкільної 
освіти 
комп’ютерним 
обладнанням для 
освітнього 
процесу 

Інші 
джерела 

     

2. Мотивація 
педагогів 
закладів 
дошкільної 
освіти до 
професійного 
і творчого 
розвитку, 
підвищення 
престижності 
педагогічної 
праці  

1) проведення конференцій, 
семінарів-практикумів, 
«круглих столів», тренінгів  
тощо для педагогічних 
працівників закладів 
дошкільної освіти за 
пріоритетними напрямами 
розвитку дошкільної освіти 

2022-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджети  

     Підвищення 
фахової  
компетенції 
педагогів з  
питань розвитку 
дошкільної 
освіти 

Міський 
бюджет  

Не потребує фінансування 

Інші 
джерела 

У разі надходжень 

2)виплати стимулюючих 
надбавок та премій,  
щорічної грошової 
винагороди педагогам 
закладів дошкільної освіти 

2022-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджети  

     Виплати 
стимулюючих 
надбавок та 
премій,  
щорічної 
грошової 
винагороди 1181 
педагогу  
закладів 
дошкільної  
освіти   

Міський 
бюджет  

15153,0 2351,0 2422,0 2580,0 7800,0 

Інші 
джерела 

У разі надходжень 



10 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3. 
  

Формування 
інклюзивного 
середовища у 
закладах 
дошкільної 
освіти 

  

1)введення до штатного 
розпису закладів дошкільної 
освіти посад асистента 
вихователя, вчителя-
дефектолога, вчителя-
логопеда, соціального 
педагога, практичного 
психолога, сестри медичної 
лікувального кабінету, 
сестри медичної з 
лікувальної фізкультури, 
сестри медичної з масажу за 
наявності контингенту 
вихованців 

2022-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджети  

     Приведення 
штатних 
розписів 
закладів 
дошкільної 
освіти з 
інклюзивними 
групами у 
відповідність до 
нормативних 
вимог (за 
наявності 
контингенту 
вихованців) 

Міський 
бюджет  

900,0 150,0 150,0 150,0 450,0 

Інші 
джерела 

У разі надходжень 

2)формування 
розвивального, мотивуючого 
освітнього простору для 
дітей з особливими 
освітніми потребами 
(обладнання та матеріали 
для корекційної роботи, 
медіатека, ресурсна кімната 
тощо) 

2022-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджети  

264,8 264,8    Створення 
інклюзивного 
розвивального, 
мотивуючого 
освітнього 
простору 
закладів 
дошкільної 
освіти 

Міський 
бюджет  

     

Інші 
джерела 

У разі надходжень 

4. 
 
 
 
 

Забезпечення 
закладів 
працівникам 
відповідного 
рівня 
кваліфікації 

1)підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників 
 
 
 

2022-
2027 
рр. 
 
 

Управління 
освіти 
міської ради 
 

Державний 
бюджети  

     Формування 
компетенції 
педагогів 
відповідно до 
оновленого 
змісту освіти 

Міський  
бюджет  

1200,0 200,0 200,0 200,0 600,0 

Інші 
джерела 

У разі надходжень 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 

  

2)організація проведення 
конкурсів професійної 
майстерності серед 
педагогічних працівників 

2022-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Міський 
бюджет 

60,0 10,0 10,0 10,0 30,0 Проведення                           
конкурсів 
професійної 
майстерності 
серед 
педагогічних 
працівників. 

Інші 
джерела 

У разі надходжень 

5. 
  

Створення 
безпечних 

умов 
освітнього 
процесу у 
закладах 

дошкільної 
освіти  

  
  

1)проведення капітального 
ремонту/ реконструкція  
будівель та систем 
життєзабезпечення закладів 
дошкільної освіти  

2022-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджети  

     Проведення 
капітального 
ремонту/ 
реконструкції 
будівель та 
систем 
життєзабезпечен
ня 16 закладів 
дошкільної 
освіти  

Міський 
бюджет  

2400,0 400,0 400,0 400,0 1200,0 

Інші 
джерела 

У разі надходжень 

2)модернізація харчоблоків у 
закладах дошкільної освіти 

2022-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджети  

     Модернізація 16 
харчоблоків у 
закладах 
дошкільної 
освіти 

Міський 
бюджет  

1200,0 200,0 200,0 200,0 600,0 

Інші 
джерела 

У разі надходжень 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 

  

3)проведення енергоаудиту 
закладів дошкільної освіти 

2022-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджети  

     Забезпечення 
раціонального 
впровадження 
заходів з 
енергозбереженн
я 

Міський 
бюджет  

324,0 54,0 54,0 54,0 162,0 

Інші 
джерела 

У разі надходжень 

4)заміна віконних блоків та 
дверей на енергозберігаючі 
  

2022-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради  
 
 

Державний 
бюджети 

     Забезпечення 
комфортних 
умов для 
перебування 
вихованців у 
закладах освіти 
  

Міський 
бюджет 

150,0 25,0 25,0 25,0 75,0 

Інші 
джерела 

     

5)утеплення фасадів та 
покрівель закладів 
дошкільної освіти 

2022-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджети  

14 074,4  7604,7 6469,7  Забезпечення 
виконання 
технічних вимог 
експлуатації 
будівель та 
споруд закладів 
освіти 

Міський 
бюджет  

1563,56  844,66 718,9  

Інші 
джерела 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

6)заміна ламп освітлення на 
енергозберігаючі 

2022-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджет 

     Заміна щороку 
ламп освітлення 
на 
енергозберігаючі 
у 16 навчальних 
закладах 

Міський 
бюджет 

240,0 40,0 40,0 40,0 120,0 

Інші 
джерела 

     

7)створення доступних умов 
для навчання та реабілітації   
дітей з обмеженими 
фізичними  можливостями 
(улаштування пандусів, 
ліфтів, спеціально 
обладнаних вбиралень тощо) 

2022-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджет 

     Створення 
технічних умов 
для забезпечення 
фізичної 
безбар’єрності 
закладів 
дошкільної 
освіти  

Міський 
бюджет 

810,0 135,0 135,0 135,0 405,0 

Інші 
джерела 

У разі надходжень 

 

8)забезпечення модернізації 
матеріально-технічної та 
навчально-методичної бази у 
закладах дошкільної освіти  
з інклюзивним навчанням 

2022-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджет 

     Створення 
сучасної  
матеріально-
технічної бази 
закладів 
дошкільної 
освіти з 
інклюзивним 
навчанням 

Міський 
бюджет 

600,0 100,0 100,0 100,0 300,0 

Інші 
джерела 

У разі надходжень 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 

  9)обладнання приміщень 
(будівель) закладів 
дошкільної освіти системами 
протипожежного захисту 
(здійснення їх технічного 
обслуговування та 
пожежного спостереження) 

2022-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджет 

     Забезпечення 
безпечних умов 
експлуатації 
будівель та 
споруд закладів 
дошкільної 
освіти  

Міський 
бюджет 

2820,0 470,0 470,0 470,0 1410,0 

Інші 
джерела 

У разі надходжень 

    

10)підвищення 
вогнестійкості будівель 
закладів дошкільної освіти 
шляхом просочення 
конструкцій вогнетривкими 
сумішами 

2022-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджет 

     Забезпечення 
безпечних умов 
експлуатації 
будівель та 
споруд закладів 
дошкільної 
освіти 

Міський 
бюджет 

180,0 60,0  20,0 100,0 

Інші 
джерела 

     

11)монтаж (ревізія) 
пристроїв захисту від 
прямих попадань блискавки 
і вторинних її проявів на 
будівлях закладів 
дошкільної освіти 

2022-
2027 
рр. 
 

Управління 
освіти 
міської ради 
 

Державний 
бюджет 

     Забезпечення 
безпечних умов 
експлуатації 
будівель та 
споруд закладів 
дошкільної 
освіти 

Міський 
бюджет 

280,0 160,0   120,0 

Інші 
джерела 

У разі надходжень 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 
  12)проходження посадовими 

особами навчання та 
перевірки знань з питань 
пожежної безпеки, 
організації експлуатації і 
обслуговування наявних 
засобів протипожежного 
захисту 

2022-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджет 

     Підвищення 
рівня знань  
відповідальних 
осіб з питань 
пожежної 
безпеки, 
організації 
експлуатації і 
обслуговування 
наявних засобів 
протипожежного 
захисту 

Міський 
бюджет 

90,0 15,0 15,0 15,0 45,0 

Інші 
джерела 

У разі надходжень 

    

13)проведення планово-
попереджувальних ремонтів 
та оглядів електроустановок, 
опалювального, 
вентиляційного, 
технологічного, а також 
навчального обладнання 

2022-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджет 

     Проведення 
планово-
попереджувальн
их ремонтів та 
оглядів 
електроустаново
к, 
опалювального, 
вентиляційного, 
технологічного, 
а також 
навчального 
обладнання 16 
ЗДО 

Міський 
бюджет 

1460,0 210,0 250,0 250,0 750,0 

Інші 
джерела 
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14)влаштування та ремонт 
огорожі закладів дошкільної 
освіти 

2022-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджет 

     Влаштування 
нових  та  
ремонт існуючих   
огорож 16 
закладів 
дошкільної 
освіти 

Міський 
бюджет 

270,0 45,0 45,0 45,0 135,0 

Інші 
джерела 

     

15)проведення обстежень 
технічного стану приміщень 
та спортивних споруд 
закладів дошкільної освіти 

2022-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджет 

     Моніторинг 
стану безпеки 
приміщень та 
спортивних 
споруд закладів 
дошкільної 
освіти 

Міський 
бюджет 

540,0 90,0 90,0 90,0 270,0 

Інші 
джерела 

     

Повна загальна середня освіта 
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6. Удосконален
ня структури 
системи 
загальної 
середньої 
освіти 

1)трансформація мережі 
закладів загальної 
середньої освіти  до 
оптимальної, відповідно 
до Закону України  «Про 
освіту»  

2022-
2027 рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджет 

1260,0 1260,0    Формування та 
функціонування 
спроможної 
освітньої мережі 
шляхом 
проведення 
трансформації 
мережі закладів 
загальної 
середньої освіти  
відповідно до 
законів України 
«Про освіту», 
«Про повну 
загальну 
середню освіту» 

Міський 
бюджет 

     

Інші 
джерела 

У разі надходжень 

7. 
  

Забезпечення 
якості 
надання 
освітніх 
послуг 

  

1)забезпечення 
впровадження 
допрофільного і 
профільного навчання у 
закладах освіти 

2022-
2027 рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджет 

87600,0 14600,0 14600,0 14600,0 43800,0 Здійснення 
профільної 
освіти у всіх 
класах старшої 
школи Інші 

джерела 

У разі надходжень 



18 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  

2)впровадження 
додаткових 
курсів за 
вибором, 
факультативів у 
закладах 
загальної 
середньої освіти 

2022-2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний  
бюджет 

6181,2 1030,2 1030,2 1030,2 3090,6 Забезпечення 
доступності 
якісної освіти 
для всіх 
громадян 

Інші джерела 
     

Міський 
бюджет 

     

3)проведення  ІІІ 
етапу 
Всеукраїнських 
учнівських 
олімпіад з 
навчальних 
предметів 
 

2022-2027 
рр. 
 

Управління 
освіти 
міської ради 

Міський 
бюджет 

340,0 50,0 50,0 60,0 180,0 Сприяння 
активізації  
участі 
здобувачів 
освіти та 
педагогічних 
працівників. 
Виявлення 
обдарованої 
молоді  
 

Інші джерела У разі надходжень 
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4)проведення  ІІ 
(обласного) 
етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких 
робіт учнів - 
членів Малої 
академії наук 
України 

2022-2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджет 

     Підвищення  
результативності 
випускників у 
ЗНО та підняття 
рейтингу 
громади   

Міський 
бюджет 

300,0 50,0 50,0 50,0 150,0 

Інші джерела У разі надходжень 

5) виплата 
стипендії 
міського голови  
учням закладів 
загальної 
середньої освіти 
– переможцям 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких 
робіт учнів-
членів Малої 
академії наук 
України  
 

2022-2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Міський 
бюджет 

96,0 16,0 16,0 16,0 48,0 Заохочення 
учнів  до участі 
у науково-
дослідницькій 
роботі 

Інші джерела У разі надходжень 
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6)популяризація 
позитивного 
досвіду 
інклюзивної 
освіти серед 
педагогічних 
працівників, 
батьківської 
громадськості 

2022-
2027 
рр. 

Управління 
освіти міської 
ради 

Міський 
бюджет 

Не потребує фінансування Створення умов 
для поширення 
кращого 
педагогічного 
досвіду 
інклюзивної 
освіти та 
впровадження 
інновацій 

Інші джерела У разі надходжень 

7)відкриття  
інклюзивних 
класів у 
закладах 
загальної 
середньої освіти 

2022-
2027 
рр. 

Управління 
освіти міської 
ради 

Державний 
бюджет 

5460,0 910,0 910,0 910,0 2730,0 Забезпечення 
потреб дітей з 
особливими 
освітніми 
потребами у 
здобутті 
загальної 
середньої 
освіти 

Міський 
бюджет 

     

Інші джерела У разі надходжень 

8)забезпечення 
модернізації 
матеріально-
технічної  та 
навчально-
методичної  
бази  у закладах 
загальної 
середньої освіти 
з інклюзивним 
навчанням 

2022-
2027 
рр. 

Управління 
освіти міської 
ради 

Державний 
бюджет 

174,5 174,5 
 

   Створення 
сучасної  
матеріально-
технічної бази 
закладів 
загальної 
середньої  
освіти з 
інклюзивним 
навчанням 

Міський 
бюджет 

     

Інші джерела      
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9)введення до 
штатного 
розпису закладів 
загальної 
середньої освіти 
з інклюзивними 
класами посад 
асистента 
вчителя, 
вчителя-
дефектолога, 
вчителя-
логопеда тощо 

2022-
2027 
рр. 

Управління 
освіти міської 
ради 

Державний 
бюджет 

2580,0 430,0 430,0 430,0 1290,0 Приведення  
штатних 
розписів 
закладів 
загальної 
середньої 
освіти з 
інклюзивними 
класами у 
відповідність з 
нормативними 
вимогами 

Міський 
бюджет 

     

Інші джерела У разі надходжень 

  
  

  
  

10)організація 
гарячого 
харчування 
учнів пільгових 
категорій 
закладів 
загальної 
середньої освіти 

2022-
2027 
рр. 

Управління 
освіти міської 
ради 

Державний 
бюджет 

     Забезпечення 
учнів пільгових 
категорій 
закладів 
загальної 
середньої 
освіти 
безкоштовним 
харчуванням  

Міський 
бюджет 

36300,0 5600,0 5900,0 6200,0 18600,0 
 

Інші джерела      
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11)оснащення 
комп'ютерним 
обладнанням, 
партами, 
дидактичними 
матеріалами 
учнів початкової 
школи в рамках 
концепції Нова 
українська 
школа 

2022-2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджет 

     Забезпечення 
закладів 
загальної 
середньої освіти 
технологічним 
обладнанням  та 
наочними 
матеріалами для 
успішного 
впровадження 
концепції Нова 
українська 
школа 

Міський 
бюджет 

550,0 50,0 100,0 100,0 300,0,0 

Інші джерела      

12)придбання 
шкільних 
автобусів для 
поповнення та 
оновлення 
існуючого парку 
шкільних 
автобусів, у тому 
числі 
спеціальних, 
обладнаних 
місцями для 
дітей з 
обмеженими 
фізичними 
можливостями 
на інвалідних 
візках 

2022-2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджет 

2000,0 1000,0 1000,0   Поповнення та 
оновлення 
існуючого 
автопарку 
шкільними 
автобусами 

Міський 
бюджет 

1200,0 600,0 600,0   

Інші джерела У разі надходжень 
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  13)забезпечення  
утримання  
шкільних 
автобусів 

2022-2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Міський 
бюджет 

1680,6 280,1 

 

280,1 

 

280,1 

 

840,3 Забезпечення 
якісного 
утримання 
шкільних 
автобусів 

Інші джерела У разі надходжень 

    

14)оснащення 
закладів 
загальної 
середньої освіти 
навчальними 
кабінетами   

2022-2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджет 

У разі надходжень Придбання                            
навчальних 
кабінетів для 
закладів 
загальної 
середньої освіти 

Міський 
бюджет 

     

Інші джерела У разі надходжень 
15)створення та 
забезпечення 
STEM-
лабораторій 

2022-2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджет 

У разі надходжень Придбання   
STEM-
лабораторій для 
закладів 
загальної 
середньої освіти  

Міський 
бюджет 

     

Інші джерела У разі надходжень 
16)забезпечення 
закладів 
загальної 
середньої освіти 
комп’ютерною 
технікою, 
мультимедійним 
та 
інтерактивним 
обладнанням для 
забезпечення 
освітнього 
процесу 

2022-2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджет 

     Створення 
сучасної  
матеріально-
технічної бази у 
закладах 
загальної 
середньої освіти 
 
 
 

Міський 
бюджет 

300,0 50,0 50,0 50,0 150,0 

Інші джерела      
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17)оновлення 
фонду шкільних 
бібліотек 
навчально-
методичною та 
науково-
популярною 
літературою 

2022-2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 
 
 

Міський 
бюджет 

300,0 50,0 50,0 50,0 150,0 Формування 
оновленого 
фонду шкільних 
бібліотек, 
оснащеного  
сучасною 
навчально-
методичною та 
науково-
популярною 
літературою 

Інші джерела      

8. 
 

Забезпечення 
закладів загальної 
середньої освіти  
працівниками 
відповідного рівня 
кваліфікації 
 
 
 

1)підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників 

2022-2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджет 

     Формування 
компетенції 
педагогів 
відповідно до 
оновленого 
змісту освіти 

Міський 
бюджет 

600,0 100,0 100,0 100,0 300,0 

Інші джерела У разі надходжень 

  

2)організація 
проведення 
конкурсів 
професійної 
майстерності 
серед 
педагогічних 
працівників 

2022-2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджет 

     Створення 
конкурентного 
середовища для 
професійного 
росту педагогів  
та обміну 
досвідом 

Міський 
бюджет 

60,0 10,0 10,0 10,0 30,0 

Інші джерела      
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    3)проведення 
методичних 
заходів для 
педагогічних 
працівників 

2022-2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Міський 
бюджет 

6,0 1,0 1,0 1,0 3,0 Формування 
компетенції 
педагогів 
відповідно до 
оновленого 
змісту освіти 

Інші джерела      

4) забезпечення 
функціонування 
центрів 
професійного 
розвитку 
педагогічних 
працівників  

2022-2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Міський 
бюджет 

180,0 30,0 30,0 30,0 90,0 Надання 
допомоги щодо 
професійного 
становлення та 
розвитку 
педагогів  

Інші джерела      

9. Створення 
безпечних умов 
освітнього 
процесу в 
закладах загальної 
середньої освіти 

1)модернізація 
харчоблоків та 
їдалень у 
закладах 
загальної 
середньої освіти 

2022-2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджет 

     Модернізація 
харчоблоків та 
їдалень у 3 
закладах 
загальної 
середньої освіти 

Міський 
бюджет 

3757,0 1016,6 2740,4   

Інші джерела      

  

2)забезпечення 
просвітницьких 
безпекових та 
навчальних 
заходів з метою 
створення 
безпечного 
середовища 
(придбання 
світловідбиваюч
их елементів) 

2022-2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Міський 
бюджет 

1500,0 
 

250,0 250,0 250,0 750,0 

Придбання 
світловідбиваюч
их елементів для 
закладів 
загальної 
середньої освіти 

Інші джерела      



26 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 

    

2)проведення 
ремонту 
вбиралень у 
закладах 
загальної 
середньої освіти 

2022-2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджет 

     Проведення 
ремонту 
вбиралень у 17 
закладах 
загальної 
середньої освіти 

Міський 
бюджет 

600,0 100,0 100,0 100,0 300,0 

Інші джерела      

  

3)проведення 
капітального 
ремонту/реконст
рукція будівель 
закладів 
загальної 
середньої освіти 

2022-2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджет 

     Проведення 
капітального 
ремонту/реконст
рукція будівель 
17 закладів 
загальної 
середньої освіти 

Міський 
бюджет 

1830,0 100,0 100,0 100,0 1530,0 

Інші джерела      

4)проведення 
поточних 
ремонтів 
приміщень та 
споруд закладів 
загальної 
середньої освіти  

2022-2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Міський 
бюджет 

600,0 100,0 100,0 100,0 300,0 Проведення 
поточних 
ремонтів 
приміщень та 
споруд 17 
закладів 
загальної 
середньої освіти 

Інші джерела      

5)забезпечення 
модернізації 
матеріально-
технічної  та 
навчально-
методичної  бази   
закладів 
загальної 
середньої освіти 
з інклюзивним 
навчанням 

2022-2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджет 

     Модернізація 
матеріально-
технічної  та 
навчально-
методичної  бази   
17 закладів 
загальної 
середньої освіти 
з інклюзивним 
навчанням 

Міський 
бюджет 

1200,0 200,0 200,0 200,0 600,0 

Інші джерела      
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6)проведення 
енергоаудиту 
закладів 
загальної 
середньої освіти 

2022-2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Міський 
бюджет 

342,0 57,0 57,0 57,0 171,0 Забезпечення 
раціонального 
впровадження 
заходів з 
енергозбереженн
я 

Інші джерела      

7)заміна 
віконних блоків 
та дверей на 
енергозберігаючі 

2022-2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджет 

     Забезпечення 
комфортних 
умов для 
перебування 
дітей у закладах 
загальної 
середньої освіти 

Міський 
бюджет 

150,0 25,0 25,0 25,0 75,0 

Інші джерела      

8)утеплення 
фасадів та 
покрівель 
закладів 
загальної 
середньої освіти 

2022-2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджет 

15 288,4 15288,4    Забезпечення 
виконання 
технічних вимог 
експлуатації 
будівель та 
споруд закладів 
загальної 
середньої освіти 

Міський 
бюджет 

16987,1 16987,1    

Інші джерела У разі надходжень 

9)реконструкція 
та модернізація 
систем опалення  
закладів 
загальної 
середньої освіти 
шляхом 
використання 
енергозберігаюч
их матеріалів 

2022-2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджет 

     Створення 
належних 
санітарно-
гігієнічних умов 
перебування 
учнів  у  
закладах 
загальної 
середньої освіти 

Міський 
бюджет 

600,0 100,0 100,0 100,0 300,0 

Інші джерела      
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  10)встановлення 
лічильників 
обліку тепла 

2022-
2027 рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Міський 
бюджет 

600,0 100,0 100,0 100,0 300,0 Забезпечення 
раціонального 
впровадження 
заходів з 
енергозбереженн
я 

Інші джерела У разі надходжень 

11)заміна ламп 
освітлення на 
енергозберігаючі 

2022-
2027 рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Міський 
бюджет 

258,0 43,0 43,0 43,0 129,0 Заміна щороку 
ламп освітлення 
на 
енергозберігаючі 
у 17 закладах 
загальної 
середньої освіти 
(у разі потреби) 

Інші джерела      

  

12)проходження 
посадовими 
особами навчання 
та перевірки знань 
з питань пожежної 
безпеки, 
організації 
експлуатації і 
обслуговування 
наявних засобів 
протипожежного 
захисту 

2022-
2027 рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Міський 
бюджет 

102,0 17,0 17,0 17,0 51,0 Підвищення 
рівня знань  
відповідальних 
осіб з питань 
пожежної 
безпеки, 
організації 
експлуатації і 
обслуговування 
наявних засобів 
протипожежного 
захисту 

Інші джерела      
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  13)проведення 
планово-
попереджувальни
х ремонтів та 
оглядів 
електроустановок, 
опалювального, 
вентиляційного, 
технологічного, а 
також 
навчального 
обладнання 

2022-
2027 рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Міський 
бюджет 

1430,0 200,0 230,0 250,0 750,0 Забезпечення 
безпечних умов 
експлуатації 
будівель та 
споруд закладів 
освіти 

Інші джерела      

  

  

  

 

14)обладнання 
приміщень 
(будівель) 
закладів загальної 
середньої освіти 
системами 
протипожежного 
захисту 
(здійснення їх 
технічного 
обслуговування та 
пожежного 
спостереження) 

2022-
2027 рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Міський 
бюджет 

6600,0 1100,0 1100,0 1100,0 3300,0 Забезпечення 
безпечних умов 
експлуатації 
будівель та 
споруд закладів 
освіти 
  

Інші джерела У разі надходжень 
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15)підвищення 
вогнестійкості 
будівель закладів 
загальної 
середньої освіти 
шляхом 
просочення 
конструкцій 
вогнетривкими 
сумішами 

2022-
2027 рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджет 

     Підвищення 
вогнестійкості 
будівель 13 
закладів 
загальної 
середньої освіти 

Міський 
бюджет 

1400,0 400,0 150,0 150,0 700,0 

Інші джерела      

16)монтаж 
(ревізія) пристроїв 
захисту від 
прямих попадань 
блискавки і 
вторинних її 
проявів на 
будівлях закладів 
загальної 
середньої освіти 

2022-
2027 рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджет 

     Забезпечення 
безпечних умов 
експлуатації 
будівель та 
споруд закладів 
освіти 

Міський 
бюджет 

150,0    150,0 

Інші джерела      

  

17)влаштування та 
ремонт огорожі 
закладів загальної 
середньої освіти 

2022-
2027 рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Міський 
бюджет 

300,0 50,0 50,0 50,0 150,0 Забезпечення 
безпечних умов 
навчання учнів у 
закладах освіти Інші джерела      

18)проведення 
обстежень 
технічного стану 
приміщень та 
спортивних 
споруд закладів 
загальної 
середньої освіти 

2022-
2027 рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Міський 
бюджет 

540,0 90,0 90,0 90,0 270,0 Забезпечення 
безпечних умов 
експлуатації 
будівель та 
споруд закладів 
освіти 

Інші джерела      

Позашкільна освіта 
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10 Забезпечення 
функціонування 
мережі закладів 

позашкільної 
освіти  

1)відкриття груп, 
гуртків, секцій 
позашкільної освіти 

2022
-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Міський 
бюджет 

100,0    100,0 Розширення 
мережі закладів 
позашкільної 
освіти Інші джерела      

  

2)оновлення та 
модернізація 
матеріально-
технічної бази, 
оснащення 
комп’ютерною 
технікою та 
забезпечення доступу 
до мережі Інтернет у 
закладах 
позашкільної освіти 

2022-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Міський 
бюджет 

300,0 50,0 50,0 50,0 150,0 Забезпечення  
закладів 
позашкільної 
освіти  
сучасною 
матеріально-
технічною 
базою 

Інші джерела      

Інші джерела      

 
 

3)організація 
проведення 
конкурсів 
професійної 
майстерності серед 
педагогічних 
працівників 

2022-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Міський 
бюджет 

60,0 10,0 10,0 10,0 30,0 Стимулювання 
творчого 
потенціалу 
педагогів 
закладів 
позашкільної 
освіти 

Інші джерела      

4)співпраця з 
громадськими 
організаціями щодо 
надання послуг 
позашкільної освіти 
для дітей та молоді 

2022-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Міський 
бюджет 

Не потребує фінансування Поліпшення 
якості надання 
послуг 
позашкільної 
освіти 

Інші джерела      



32 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 

  

5)проведення 
навчань, тренінгів 
для педагогічних 
працівників закладів 
позашкільної освіти 
стосовно новітніх 
тенденцій, гендерних 
підходів у роботі, 
використання 
сучасних 
інформаційних 
технологій 

2022-
2027 рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Міський 
бюджет 

Не потребує фінансування Формування 
компетенції 
педагогів 
закладів 
позашкільної 
освіти  
відповідно до 
оновленого 
змісту освіти 

Інші 
джерела 

     

11. 1)Забезпечення 
умов для 
залучення до 
позашкільної 
освіти  дітей з 
особливими 
освітніми 
потребами 

1)забезпечення 
діяльності гуртків 
для дітей з 
особливими 
освітніми потребами 
(придбання 
інвентарю, 
обладнання, 
роздаткових 
витратних матеріалів, 
призів тощо) 

2022-
2027 рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Міський 
бюджет 

100,0    100,0 Створення 
технічних умов 
для 
забезпечення 
функціонування 
гуртків для 
дітей з 
особливими 
освітніми 
потребами 

Інші 
джерела 

У разі надходжень 

2)забезпечення участі 
дітей з особливими 
освітніми потребами 
у позашкільних 
заходах 

2022-
2027 рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Міський 
бюджет 

Не потребує фінансування Впровадження 
інклюзивної 
позашкільної 
освіти  Інші 

джерела 
У разі надходжень 
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12. 
  

Забезпечення 
якісної 
комунікативної 
складової у 
сфері 
позашкільної 
освіти за місцем 
проживання 

  

1)проведення 
інформаційних 
кампаній щодо 
залучення дітей до 
занять у ЗПО за 
місцем проживання 

2022-
2027 рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Міський 
бюджет 

Не потребує фінансування Підвищення 
частки дітей, 
охоплених 
позашкільною 
освітою, до 90% 

Інші 
джерела 

У разі надходжень 

2)налагодження 
партнерських 
відносин з іншими 
регіонами України 
стосовно розвитку 
сфери позашкільної 
освіти 

2022-
2027 рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Міський 
бюджет 

Не потребує фінансування Поширення та 
обмін кращим 
досвідом роботи 
у  сфері 
позашкільної 
освіти  

Інші 
джерела 

У разі надходжень 

13. 
  

Забезпечення 
участі дітей та 
учнівської 
молоді за 
напрямками 
позашкільної 
освіти  у заходах 
різних рівнів  ( 
місцевого, 
обласного, 
всеукраїнського, 
міжнародного)  

1)забезпечення 
закладів 
позашкільної освіти   
інвентарем, 
костюмами, 
необхідним 
спорядженням 

2022-
2027 рр. 

Управління 
освіти 
міської ради Міський 

бюджет 

180,0 30,0 30,0 30,0 90,0 Оновлення 
матеріальної 
бази гуртків 
закладів 
позашкільної 
освіти Інші 

джерела 
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14. Забезпечення 

закладів 
позашкільної 
освіти 
працівниками 
відповідного 
рівня 
кваліфікації 

1)підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників 

2022-
2027 рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Міський 
бюджет 

108,0 18,0 18,0 18,0 54,0 Формування 
компетенції 
педагогів 
закладів 
позашкільної 
освіти  
відповідно до 
оновленого 
змісту освіти 

Інші 
джерела 

     

 
2)організація 
проведення 
конкурсів 
професійної 
майстерності серед 
педагогічних 
працівників 

2022-
2027 рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Міський 
бюджет 

60,0 10,0 10,0 10,0 30,0 Підвищення 
престижності 
професії  
педагога та 
популяризація 
позашкільної 
освіти   

Інші 
джерела 

     

15. Створення 
безпечних умов 
освітнього 
процесу у 
закладах 
позашкільної 
освіти 

1)проведення 
капітального 
ремонту/реконструкції 
будівель закладів 
позашкільної освіти 

2022
-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджет 

13 230,0   13230,0  Капітальний 
ремонт/реконстр
укція 1 будівлі 
закладу 
позашкільної 
освіти 

Міський 
бюджет 

3770,0  2300,0 1470,0  

Інші джерела      
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2)проведення 
поточних ремонтів 
приміщень та споруд 
закладів позашкільної 
освіти 

2022
-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Міський 
бюджет 

300,0 50,0 50,0 50,0 150,0 Проведення 
поточних 
ремонтів 
приміщень та 
споруд 2 
закладів 
позашкільної 
освіти  

Інші джерела У разі надходжень 

3)проведення ремонту 
вбиралень у закладах 
позашкільної освіти 

2022
-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради Міський 

бюджет 

230,0 30,0 40,0 40,0 120,0 Створення 
належних 
санітарно-
гігієнічних умов 
перебування 
дітей у  закладах 
позашкільної 
освіти 

Інші джерела У разі надходжень 

4)оновлення та 
модернізація 
матеріально-технічної 
бази  закладів 
позашкільної освіти 

2022
-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Міський 
бюджет 

600,0 100,0 100,0 100,0 300,0 Створення 
сучасного 
освітнього 
простору  
закладів 
позашкільної 
освіти 

Інші джерела У разі надходжень 
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5)забезпечення 
доступних умов для 
навчання дітей з 
обмеженими 
фізичними  
можливостями 
(улаштування 
пандусів, 
ліфтів,спеціально 
обладнаних вбиралень 
тощо ) 

2022
-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Міський 
бюджет 

100,0  50,0 50,0  Забезпечення 
безбар’єрного 
доступу до  
закладів 
позашкільної  
освіти. 

Інші джерела У разі надходжень 

6)проведення 
енергоаудиту закладів 
позашкільної освіти 

2022
-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Міський 
бюджет 

60,0 60,0    Забезпечення 
раціонального 
впровадження 
заходів з 
енергозбережен
ня 

Інші джерела У разі надходжень 

7)заміна віконних 
блоків та дверей на 
енергозберігаючі 

2022
-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджет 

     Забезпечення 
комфортних 
умов для 
перебування 
дітей у закладах 
позашкільної 
освіти 

Міський 
бюджет 

80,0    80,0 

Інші джерела У разі надходжень 

8)утеплення фасадів та 
покрівель закладів 
освіти 

2022
-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Державний 
бюджет 

     Забезпечення 
комфортних 
умов для 
перебування 
дітей у закладах 
позашкільної 
освіти 

Міський 
бюджет 

300,0    300,0 

Інші джерела У разі надходжень 
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9)встановлення 
лічильників обліку 
тепла 

2022
-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Міський 
бюджет 

70,0 70,0    Створення 
належних 
санітарно-
гігієнічних умов 
перебування 
дітей у  закладах 
позашкільної 
освіти 

Інші джерела У разі надходжень 

10)заміна ламп 
освітлення на 
енергозберігаючі 

2022
-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Міський 
бюджет 

30,0 5,0 5,0 5,0 15,0 Забезпечення 
раціонального 
впровадження 
заходів з 
енергозбережен
ня 

Інші джерела      

11)проходження 
посадовими особами 
навчання та перевірки 
знань з питань 
пожежної безпеки, 
організації 
експлуатації і 
обслуговування 
наявних засобів 
протипожежного 
захисту 

2022
-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Міський 
бюджет 

12,0  6,0   6,0 Підвищення 
рівня знань  
відповідальних 
осіб з питань 
пожежної 
безпеки, 
організації 
експлуатації і 
обслуговування 
наявних засобів 
протипожежног
о захисту 

Інші джерела У разі надходжень 
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    12)проведення 
планово-
попереджувальних 
ремонтів та оглядів 
електроустановок, 
опалювального, 
вентиляційного, 
технологічного, а 
також навчального 
обладнання 

2022
-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Міський 
бюджет 

120,0 20,0 20,0 20,0 60,0 Проведення 
ремонтів та 
оглядів у 2 
закладах 
позашкільної 
освіти  

Інші джерела У разі надходжень 

13)обладнання 
приміщень (будівель) 
закладів позашкільної 
освіти системами 
протипожежного 
захисту (здійснення їх 
технічного 
обслуговування та 
пожежного 
спостереження) 

2022
-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Міський 
бюджет 

400,0 75,0 15,0 220,0 90,0 Забезпечення 
безпечних умов 
перебування 
дітей у закладах 
позашкільної 
освіти 

Інші джерела У разі надходжень 

14)підвищення 
вогнестійкості 
будівель закладів 
загальної середньої 
освіти шляхом 
просочення 
конструкцій 
вогнетривкими 
сумішами 

2022
-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Міський 
бюджет 

200,0 50,0  50,0 100,0 Забезпечення 
безпечних умов 
перебування 
дітей у закладах 
позашкільної 
освіти 

Інші джерела У разі надходжень 
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15)влаштування та 
ремонт огорожі 
закладів позашкільної 
освіти 
  

2022
-
2027 
рр. 
  

Управління 
освіти 
міської ради 

Міський 
бюджет 

70,0    70,0 Забезпечення 
безпечних умов 
перебування 
дітей у закладах 
позашкільної 
освіти 
  

Інші джерела У разі надходжень 

16)проведення 
обстежень технічного 
стану приміщень та 
спортивних споруд 
закладів позашкільної 
освіти 

2022
-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Міський 
бюджет 

30,0  30,0    Забезпечення 
безпечних умов 
перебування 
дітей у закладах 
позашкільної 
освіти 
 

Інші джерела У разі надходжень 

Наукова та інноваційна діяльність 
16. Популяризація 

вищої освіти 
  

1) проведення 
профорієнтаційних 
заходів серед учнів 
закладів загальної 
середньої освіти  

2022
-
2027 
рр. 

Управління 
освіти 
міської ради 

Міський бюджет 
Не потребує фінансування Проведення 

профорієнтаційн
их заходів 
закладами 
вищої освіти з 
метою 
інформування 
молоді щодо 
можливостей та 
переваг 
здобуття вищої 
освіти у 
закладах, які 
розташовані в 
області 

Інші джерела У разі надходжень 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Разом 

Державний 
бюджет 

148113,3 34957,9 25574,9 36669,9 50910,6  

Міський 
бюджет 

119879,26 33165,8 21074,16 17605 48034,3  

Інші 
джерела 

      

Всього 267992,56 68123,7 46649,06 54274,9 98944,9  
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Додаток 1 до Програми  
               

Ресурсне забезпечення 
Програми розвитку освіти Олександрійської територіальної громади 

на період до 2027 року 
 

Обсяг коштів,  
який пропонується залучити на 
виконання Програми 

Виконання Програми за роками Усього витрат на 
виконання 
Програми 

І етап ІІ етап   
2022 2023 2024 2025-2027 роки 

Обсяг ресурсів, усього тис. гривень 
у тому числі: 

68123,7 46649,06 54274,9 98944,9 267992,56 

Державний бюджет 34957,9 25574,9 36669,9 50910,6 148113,3 

Обласний бюджет 
 

     

Міський бюджет 33165,8 21074,16 17605 48034,3 119879,26 

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. 

_________________________________ 
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Додаток 2 до Програми    

  
Показники продукту 

Програми розвитку освіти Олександрійської територіальної громади 
на період до 2027 року у 

№  
з/п 

Назва показника Од. 
виміру 

Вихідні дані 
на початок 
дії 
Програми 

Роки виконання програми 
 

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

І етап ІІ етап   

2022 2023 2024 2025-2027 роки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
І. Показники продукту Програми 
1. Кількість реалізованих проектів за 

програмою «Велике будівництво» 
од. - 1 1 2 - 5 

2. Кількість модернізованих 
харчоблоків та їдалень у закладах 
освіти 

од. 2 2 1 - - 5 

3. Збільшення кількості гуртків в 
закладах освіти 

од. 157 - 3 4 6 170 

4. Кількість шкільних автобусів од. 4 - 1 1 - 6 
5. Забезпечення підтримки учнів, які 

мають особливі успіхи у науково-
дослідній сфері 

осіб 7 10 12 13 15 15 

6. Забезпечення закладів освіти 
фахівцями-педагогами  

% 100 100 100 100 100 100 

ІІ. Показники ефективності Програми 
1. Охоплення дітей  віком від 3 до 6 років 

дошкільною освітою 
% 83 83,3 83,7 84,2 87 87 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Частка охоплення дітей 
інклюзивним навчанням 

% 100 100 100 100 100 100 

3. Частка педагогів, які підвищили 
кваліфікацію в межах  реформи Нова 
українська школа   

% 100 100 100 100 100 100 

4. Частка дітей, які підвозяться  до 
закладів загальної середньої освіти 
шкільними  автобусами 

% 100 100 100 100 100 100 

5. Збільшення кількості дітей, охоплених 
позашкільною освітою  

% 39 41 44 46 50 50 

ІІІ. Показники якості Програми 
1. Збільшення частки дітей, охоплених 

дошкільними закладами 
% 87 87,6 87,2 88 89,6 89,6 

2. Частка  випускників закладів загальної 
середньої освіти, 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 

% 42,3 44 46,2 49 55 55 

3. Збільшення кількості вихованців-
учасників міжнародних та 
Всеукраїнських конкурсів та змагань 

% 2,6 2,9 3,2 3,4 4 4 

4. Збільшення кількості дітей, охоплених 
інклюзивною освітою 

осіб 145 153 161 173 180 180 
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5. Збільшення відсотку дітей з 
особливими освітніми потребами, які 
отримують послуги інклюзивно-
ресурсних центрів за місцем 
проживання 

% 35 37 39 41 44 44 

6. Підвищення рівня цифрової 
грамотності педагогічних працівників 
закладів загальної середньої освіти 

% 68 71 75 89 100 100 

7. Підвищення якості надання освітніх 
послуг здобувачів освіти у профільних 
ліцеях та збільшення частки 
випускників з достатнім та високим 
рівнем навчання 

% 42,2 43,7 46 51,2 55 55 

8. Покращання якісного складу 
педагогічних працівників 

% 84 84,3 84,8 85 85,3 85,3 

 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету            Сергій ЗАВАЛІЙ 
 

 


