
 
ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

19.12.2017  
м.Глухів  

 
№300  

  

Про міську комплексну програму «Освіта міста Глухова на 2018-2021 роки»    

Розглянувши, поданий виконавчим комітетом міської ради, проект міської комплексної 

програми «Освіта міста Глухова на 2018-2021 роки», керуючись статтею 25, пунктом 22 

частини першої статті 26 та статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада ВИРІШИЛА: 

  

1. Затвердити міську комплексну програму «Освіта міста Глухова на 2018-2021 роки»  

(додається). 

2. Виконавчому комітету міської ради забезпечити фінансування заходів вищезазначеної 

програми. 

3. Рішення міської ради від 25.12.2013 року № 661 «Про міську комплексну програму 

«Освіта міста Глухова на 2014-2017 роки»  визнати таким, що втратило чинність. 

4. Організацію виконання міської комплексної програми «Освіта міста Глухова на 2018-

2021 роки » покласти на відділ освіти міської ради (начальник відділу Васянович 

Л.Г.), а контроль - на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради        Васильєву М.І. та постійну комісію з питань охорони 

здоров’я, материнства і дитинства, освіти, фізичної культури і спорту, сім’ї і молоді та 

соціального захисту населення (голова комісії Громак Л.А.) 

Міський голова                                                                                   М.Терещенко 

 

Вкладення: 
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до рішення міської ради 

19.12.2017 №300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міська комплексна програма 

«Освіта міста Глухова на  2018-2021 роки» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Паспорт міської комплексної програми  

«Освіта міста Глухова на 2018-2021 роки»  

 (далі - Програма) 

 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

 Виконавчий комітет міської ради 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення Програми 

Розпорядження міського голови від 

12.10.2017 року № 210-ОД «Про 

розроблення проекту міської комплексної 

програми «Освіта міста Глухова на        

2018-2021 роки» 

3. Розробники Програми Відділ освіти міської ради 

4. Співрозробник Програми Фінансове управління міської ради 

5. Відповідальні виконавці 

Програми 
Відділ освіти міської ради 

6. Учасники Програми Відділ освіти міської ради,  заклади освіти 

міста 

7. Термін реалізації 

Програми 
2018-2021 роки 

8. Перелік бюджетів, що 

беруть участь у виконанні 

Програми  

Державний бюджет, міський бюджет  

 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, усього тис. грн., 

у тому числі: 

37280,9 

 2018 рік  

2019 рік 

2020 рік 

2021 рік 

8564,5 

9562,2 

9332,2 

9822,0 

9.1 Кошти державного 

бюджету, тис. грн.  

4500,0 

9.2 Кошти міського бюджету, 

тис. грн.  

24271,9 

9.3 Кошти інших джерел,     

тис. грн.  

8509,0 

 

 

 

 

 

 



2. Вступ 

 

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного 

розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, 

запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і 

культурою, та держави.  

Освіта міста Глухова є складовою загальнодержавної освітньої системи. 

Вона охоплює заклади дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, які 

розташовані у межах адміністративно-територіальної частини міста. 

Забезпечення рівного доступу до якісної освіти громадян міста в частині 

здобуття ними дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної  освіти, 

створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення її 

конкурентоспроможності, умінь застосовувати набуті знання на практиці, 

підвищення якості надання освітніх послуг  шляхом удосконалення професійної 

кваліфікації педагогічних працівників, модернізація та зміцнення існуючої 

матеріально-технічної бази закладів освіти,  розроблення механізму стійкого 

інноваційного розвитку освіти –  основні завдання освітньої галузі міста. З 

метою вирішення цих та інших завдань у 2013 році була затверджена міська 

комплексна програма «Освіта міста Глухова на 2014-2017 роки». У 2017 році 

завершується її реалізація. 

Упродовж останніх років в місті проведено ряд практичних заходів, 

спрямованих на виконання вищезазначеної програми, а також стабільне 

функціонування освітянської галузі та її розвиток, а саме: 

- відновлено роботу шкільної їдальні в загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів № 3, що дало змогу стовідсотково охопити учнів 1-4 класів 

гарячим харчуванням; 

- відкрито дослідницько-експериментальний відділ на базі  Глухівського 

міського центру позашкільної освіти з метою якісної підготовки учнів 

міста до участі в конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт 

Малої академії наук, а також створено систему матеріального та 

морального заохочення розвитку здібностей та обдарувань учнівської 

молоді; 

- відкрито на базі відділу освіти міську психолого-медико-педагогічну 

консультацію, на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 - 

заклад інклюзивної освіти, на базі дошкільного навчального закладу 

(ясел-садка) «Журавка» -  інклюзивну групу з метою забезпечення 

доступу дітей з особливими освітніми потребами до якісної дошкільної, 

загальної середньої освіти; 

- організовано роботу логопедичного пункту на базі дошкільного 

навчального закладу (центру розвитку дитини) «Світлячок» для дітей 

дошкільного та молодшого  шкільного віку, які мають мовленнєві та 

фонематичні порушення; 

- модернізовано та зміцнено існуючу матеріально-технічну базу закладів 

освіти міста, заміського оздоровчого дитячо-юнацького табору 

«Сонячний» шляхом проведення капітальних та поточних ремонтів, 



оснащення їх засобами інформаційно-комунікаційних технологій 

(ноутбуки, комп’ютери, мультимедійне обладнання, підключення до 

мережі Інтернет тощо), технологічним обладнанням для харчоблоків, 

обладнанням для кабінетів природничо-математичного циклу, дитячими 

меблями тощо. 

Нова міська комплексна програма «Освіта міста Глухова на 2018-2021 

роки» є логічним продовженням попередньої програми і передбачає 

перспективи вдосконалення дошкільної, загальної середньої, позашкільної 

освіти, суттєве зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти міста, а 

головне визначає стратегічні пріоритети розвитку освіти міста, організаційні 

шляхи їх реалізації, створення нового  освітнього середовища  у частині 

реформування середньої школи та впровадження стандарту «Нова українська 

школа». 

 

3. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 

 

Освітня система міста розгалужена й максимально наближена до запитів 

громадян міста. Стабільно функціонує 8 закладів дошкільної освіти, з них 2 у 

складі навчально-виховних комплексів. Усього різними формами дошкільної 

освіти у 2017 році в місті охоплено 81% дітей від їх загальної кількості, у тому 

числі 100% дітей п’ятирічного віку. 

Значне збільшення кількості звернень батьків щодо влаштування дітей у 

заклади дошкільної освіти міста призвело до перевищення норм 

наповнюваності груп. На 100 місцях у середньому виховується 147 дітей. 

Потребує покращення навчально-методична та матеріально-технічна база 

закладів дошкільної освіти.  

З кожним роком збільшується кількість дітей дошкільного віку, які мають 

мовленнєві та фонематичні порушення, тому виникає потреба у відкритті на 

базі дошкільних закладів освіти міста логопедичних груп. 

Для задоволення освітніх потреб різних категорій населення  в місті 

функціонує 7 загальноосвітніх навчальних закладів: 1 загальноосвітня школа      

І ступеня, 1 загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, 4 загальноосвітні школи          

І-ІІІ ступенів, 1 загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів ім. М.І.Жужоми. 

Крім того, забезпечено функціонування профільних класів, відкрито 2 

інклюзивних класи та 1 спеціальний клас  з метою надання освітніх послуг  

дітям з особливими освітніми потребами.   

Якість освітньої підготовки школярів засвідчує, що:  

- у більшості випускників основної школи сформовано базовий рівень 

знань, а показником їх готовності до профільного навчання є належний 

рівень навченості з предметів суспільно-гуманітарного та природничо-

математичного напрямків;  

- понад 70% випускників 11-х класів отримали бали достатнього і 

високого рівнів з профільних дисциплін (українська та англійська мови, 

історія України, математика) за підсумками державної підсумкової 

атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання; 



- у переважної частини  випускників старшої школи простежується 

стійка орієнтація щодо продовження навчання. Аналіз вступної 

кампанії 2017 року свідчить, що відсоток вступу випускників 11-х 

класів до вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівня акредитації на 

державну основу  становить 67%. 

Усі загальноосвітні школи міста забезпечені комп’ютерною технікою й 

підключені до інформаційної мережі Інтернет. Проте показник забезпеченості 

загальноосвітніх шкіл навчальними комп’ютерними комплексами становить 

97% від потреби,  але й вони  на сьогоднішній день  потребують переоснащення 

на більш сучасні. Є потреба у підключенні закладів освіти до 

високошвидкісного Інтернету. 

Гострою залишається проблема забезпечення медичних кабінетів 

дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів необхідним обладнанням.  

Дуже актуальним в сучасних умовах стало впровадження і реалізація 

енергозберігаючих заходів у закладах освіти міста. 

Потребують покращення умови для впровадження інклюзивної освіти в 

закладах дошкільної, загальної середньої освіти.  

Матеріально-технічну базу та навчальне оснащення закладів освіти міста 

необхідно привести до сучасних стандартів організації навчального 

середовища. Подальшого оновлення і модернізації потребує обладнання 

спортивних зал, майданчиків, харчоблоків, бібліотек тощо. 

З метою успішного реформування  середньої школи та впровадження 

стандарту «Нова українська школа» необхідно створити нове освітнє 

середовище для учнів початкової школи з метою завершення циклу її переходу 

до нових державних стандартів у 2021 році. 

З метою створення умов для гармонійного розвитку особистості, 

забезпечення інтелектуального, фізичного, духовного розвитку дітей на основі 

їх потенційних здібностей та інтересів в місті створена й ефективно діє система 

позашкільної освіти, яку впроваджують 2 заклади: центр позашкільної освіти та  

дитячо-юнацька спортивна школа. Позашкільною  освітою охоплено 54,0% 

дітей шкільного віку. Проблемним залишається  питання зміцнення їх 

навчальної та матеріально-технічної  бази. 

Одним із найважливіших стратегічних завдань освітянської галузі міста в 

частини забезпечення соціального захисту дітей є реалізація їх права на 

оздоровлення і відпочинок. Реалізує права дітей на повноцінний відпочинок та 

оздоровлення, зміцнення здоров’я, задоволення інтересів і духовних запитів 

відповідно до їх індивідуальних потреб  заміський оздоровчий дитячо-

юнацький табір «Сонячний». Приміщення та будівлі табору потребують 

подальшої реконструкції, а матеріально-технічна база  - зміцнення та 

оновлення. 

Сьогодення потребує вирішення складних і відповідальних завдань у 

системі освіти, а існуюче фінансове забезпечення вимагає пошуку нових 

підходів для їх виконання. 

 

 



4. Мета Програми  

 

Метою Програми є формування доступної та якісної системи освіти, що 

відповідає вимогам суспільства, яке динамічно розвивається, запитам 

особистості, потребам держави й міста  шляхом  створення нового  освітнього 

середовища  у частині реформування середньої школи та впровадження 

стандарту «Нова українська школа». 

 

 

5. Шляхи та засоби розв’язання проблем, 

 обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми 

 

Забезпечення інноваційного розвитку освіти, переходу на новий рівень, 

надання якісних освітніх послуг у частині реформування  середньої школи та 

впровадження стандарту «Нова українська школа» можливе за рахунок: 

створення належних умов для функціонування системи освіти міста, яка 

забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини; 

забезпечення розвитку мережі закладів освіти міста з урахуванням потреб 

громадян, суспільних запитів і державних вимог;  

здійснення комплексної інформатизації освіти міста через створення 

інформаційно-навчального середовища, запровадження новітніх інформаційних 

технологій в освітній процес; 

удосконалення системи інклюзивного навчання для дітей з особливими 

освітніми потребами, створення комплексу умов рівного доступу до якості 

освіти всіх рівнів; 

створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку 

обдарованих дітей і молоді; 

удосконалення психологічного супроводу освітнього процесу в на всіх 

етапах структури освітньої галузі; 

привести матеріально-технічну базу та навчальне оснащення закладів 

освіти міста до нових сучасних стандартів організації освітнього середовища. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, 

становить  37280,9 тис. гривень, у тому числі: з міського бюджету 24271,9 тис. 

гривень, з державного бюджету 4500,0 тис. грн., інших джерел фінансування 

8509,0 тис. гривень. Видатки на фінансування Програми здійснюються   в 

межах коштів, передбачених на утримання галузі освіти міста. 

Термін дії  Програми складає 2018-2021 роки. 

 

6. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

 

Основними завданнями  Програми є: 

створення в закладах освіти міста сприятливого середовища, 

спрямованого на збереження та зміцнення здоров’я дітей, учнівської молоді 

протягом усього періоду перебування в закладах освіти; 



забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо 

доступності здобуття дошкільної освіти; 

оснащення закладів загальної середньої освіти засобами інформаційно-

комунікаційних технологій; 

модернізація, зміцнення  та оновлення навчально-методичної та 

матеріально-технічної бази закладів  освіти міста; 

забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими 

освітніми потребами; 

модернізація існуючої матеріально-технічної та методичної бази 

закладів загальної середньої освіти з природничо-математичних дисциплін; 

створення умов для реалізації освітніх потреб обдарованої молоді; 

упровадження психологічного супроводу освітнього процесу; 

забезпечення рівного доступу дітей до позашкільної освіти; 

реалізація прав дітей на повноцінний відпочинок та оздоровлення; 

перехід початкової школи до нових державних стандартів у рамках 

реформування  середньої школи та впровадження стандарту «Нова українська 

школа» . 

Результативні показники виконання Програми зазначено в додатку 1, 

ресурсне забезпечення Програми наведено в  додатку 2. 

 

 

7. Напрямки діяльності та заходи Програми 

 

Напрямки діяльності та заходи Програми, терміни їх виконання, 

очікуваний результат  наведено в додатку 3 до Програми. 

 

 

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Програма є довгостроковою та реалізуватиметься упродовж                 

2018-2021 років. У разі потреби до Програми вносяться зміни згідно з 

установленим порядком.  

Координація і контроль за виконанням Програми покладається на відділ 

освіти Глухівської міської ради та постійну комісію міської ради з питань 

охорони здоров’я, материнства і дитинства, освіти, фізичної культури і спорту, 

сім’ї і молоді та соціального захисту населення. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                   М.Терещенко



Додаток 1 

до Програми 

 

Результативні показники виконання Програми 
 

№ 

з/п 

Найменування показника         Одиниці виміру І етап ІІ етап 

2018 2019 2020 2021 

1 Кількість закладів дошкільної освіти одиниць 8 8 8 8 

2 Охоплення дітей дошкільною освітою % 81 82 83 84 

3 Оснащення закладів дошкільної освіти  

комп’ютерною технікою 
% 86 88 90 92 

4 Підключення закладів дошкільної освіти до 

високошвидкісної мережі Інтернет 
% 40 60 80 100 

5 Оснащення закладів загальної середньої освіти 

навчальними комп’ютерними комплексами 
% 97 98 99 100 

6 Підключення закладів загальної середньої освіти до 

високошвидкісної мережі Інтернет 
% 40 60 80 100 

7 Підвезення учнів, які проживають за межею 

пішохідної доступності, до місць навчання та у 

зворотному напрямку шкільними автобусами 

% 100 100 100 100 

8  Забезпечення закладів загальної середньої освіти 

навчальним обладнанням з природничо-

математичних і технологічних дисциплін 

% 70 75 80 85 

9 Забезпечення навчальних закладів: 

практичними психологами 

соціальними педагогами 

 

% 

 

100 

70 

100 

80 

100 

90 

100 

100 

10 Охоплення дітей позашкільною освітою % 56 60 63 65 
 

 

 

Міський голова                                                                                                          М.Терещенко 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                Додаток 2 

                                                                                                                                                                                             до Програми 

 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми 

                                                                                                                                                                    

Обсяг коштів, 

що пропонується залучити на виконання Програми 

Роки Усього 

витрати на 

виконання 

програми, 

тис. грн.  

2018 2019 2020 2021 

Обсяг ресурсів усього, у тому числі: 8564,5 9562,2 9332,2 9822,0 37280,9 

державний бюджет 1020,0 1710,0 910,0 860,0 4500,0 

міський бюджет 5592,0 5771,5 6234,7 6673,7 24271,9 

інші кошти 1952,5 2080,7 2187,5 2288,3 8509,0 

 

 

Міський голова                                                                                                                                М.Терещенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Додаток  3 

до Програми 

 

Напрямки діяльності та заходи Програми 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності  
Перелік заходів програми 

 С
т
р

о
к

 

в
и

к
о

н
а

н
н

я
 

за
х

о
д

у
 

 Виконавці 

Д
ж

ер
ел

а
 

ф
ін

а
н

с
у

в
а

н
н

я
 Орієнтовний обсяг фінансування 

(тис. грн.) 

 

 

Очікувані  

результати 

У
сь

о
г
о
 

 

Роки 

2018 2019 2020 2021 

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

1.1 Створення в 

закладах освіти 

міста 

сприятливого 

середовища, 

спрямованого на 

збереження 

здоров’я учнів  

Оновлення технологічного 

обладнання на харчоблоках 

закладів дошкільної освіти, 

придбання столового та кухонного 

посуду 

2018-

2021 

роки 

Відділ освіти, 

заклади 

дошкільної 

освіти 

Міський 

бюджет 

250,5 62,0 66,5 64,0 58,0 Створення 

сприятливих умов 

для забезпечення 

якісного харчування 

вихованців закладів 

дошкільної освіти 

Інші 

джерела 

79,5 12,0 18,0 22,0 27,5 

1.2 Поповнення медичних кабінетів 

закладів дошкільної, загальної 

середньої освіти міста медичним 

обладнанням 

2018-

2021 

роки 

Відділ освіти, 

заклади 

освіти міста 

Міський 

бюджет 

13,2 3,0 3,7 3,0 3,5 Надання якісної 

медичної допомоги 

вихованцям, учням 

закладів освіти 
Інші 

джерела 

6,0 1,5 1,5 1,5 1,5 

1.3 Забезпечення стовідсоткового 

проходження профілактичних 

медичних оглядів  вихованцями, 

учнями  закладів  освіти міста 

2018-

2021 

роки 

Відділ освіти, 

заклади 

освіти міста 

Міський 

бюджет 

Не потребує фінансування Вчасне виявлення 

захворювань та 

збереження 

здоров’я дітей 

1.4 Проведення міських конкурсів 

«Школа сприяння здоров’ю», 

«Керуй своїм життям» та участь 

учнів міста в обласних турах 

вищезазначених конкурсів 

2018-

2021 

роки 

Відділ освіти, 

заклади 

загальної 

середньої 

освіти міста 

Міський 

бюджет 

У межах кошторисних призначень Збільшення мережі 

шкіл сприяння 

здоров’ю, 

забезпечення освіти 

учнів на основі 

життєвих навичок 

1.5 Забезпечення харчуванням 

вихованців закладів дошкільної 

освіти 

2018-

2021 

роки 

Відділ освіти, 

заклади 

дошкільної 

освіти міста 

Міський 

бюджет 

6076,1 1400,5 1483,1 1557,3 1635,2 Забезпечення 

вихованців закладів 

дошкільної освіти 

повноцінним 

харчуванням 

 

Інші 

джерела 

7841,7 1807,5 1914,1 2009,8 2110,3 

1.6 Звільнення від сплати за 

харчування окремих категорій 

вихованців закладів дошкільної 

освіти 

 

 

2018-

2021 

роки 

Відділ освіти, 

заклади 

дошкільної 

освіти міста 

Міський 

бюджет 

У межах кошторисних призначень 



 Разом 

за напрямом 1 

   Усього 14267,0 3286,5 3486,9 3657,6 3836,0  

Міський 

бюджет 

6339,8 1465,5 1553,3 1624,3 1696,7 

Інші 

джерела 

7927,2 1821,0 1933,6 2033,3 2139,3 

2.1 Забезпечення 

конституційних 

прав і державних 

гарантій щодо 

доступності 

здобуття 

дошкільної освіти  

Розширення мережі дошкільних 

навчальних закладів  з 

урахуванням потреб громадян 

міста, суспільних запитів і 

державних вимог 

2018-

2021 

роки 

Відділ освіти  Міський 

бюджет 

У межах кошторисних призначень Підвищення якості 

провадження 

освітньої діяльності. 

Збільшення відсотка 

охоплення дітей 

всіма видами 

дошкільної освіти 

2.2 Забезпечення проведення 

капітального ремонту приміщень, 

будівель, зокрема дахів, систем 

комунікації, заміна вікон, дверних 

блоків, проведення поточних 

ремонтів  закладів дошкільної 

освіти 

 

2018-

2021 

роки 

Відділ освіти, 

заклади 

дошкільної 

освіти 

Міський 

бюджет 

575,0 60,0 80,0 285,0 150,0 Зміцнення  та 

оновлення 

матеріально-

технічної бази 

закладів дошкільної 

освіти 

Державний 

бюджет 

660,0 350,0 310,0 0 0 

Інші 

джерела 

58,0 14,0 14,0 16,0 14,0 

2.3 Проведення модернізації 

матеріально-технічної бази 

дошкільних навчальних закладів 

(забезпечення сучасним 

обладнання, меблями, іграшками), 

облаштування дитячих ігрових та 

спортивних майданчиків тощо 

 

2018-

2021 

роки 

Відділ освіти, 

заклади 

дошкільної 

освіти 

Міський 

бюджет 

370,0 120,0 95,0 80,0 75,0 

Інші 

джерела 

92,9 26,6 22,8 21,5 22,0 

2.4 Оснащення дошкільних закладів 

освіти комп’ютерною технікою 

2018-

2021 

роки 

Відділ освіти, 

заклади 

дошкільної 

освіти 

Міський 

бюджет 

186,0 15,0 85,0 51,0 35,0 Упровадження 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій у 

діяльність  закладів 

дошкільної освіти 

Інші 

джерела 

43,0 6,0 10,0 12,0 15,0 

2.5 Участь  закладів дошкільної освіти 

міста  в обласному  конкурсі  на 

кращий сайт дошкільного 

навчального закладу 

 

2018-

2021 

роки 

Заклади 

дошкільної 

освіти 

Міський 

бюджет 

У межах кошторисних призначень 

2.6 Проведення міського спортивного 

фестивалю для дітей дошкільного 

віку «Гармонія руху», участь в 

обласному етапі фестивалю 

2018-

2021 

роки 

Відділ освіти, 

заклади 

дошкільної 

освіти 

Міський 

бюджет 

2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 Підвищення 

ефективності 

фізичного 

виховання в 

закладах дошкільної 

освіти 

 

Інші 

джерела 

2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 



2.7 Підключення закладів дошкільної 

освіти до мережі 

високошвидкісного Інтернету 

2018-

2021 

роки 

Відділ освіти, 

заклади 

дошкільної 

освіти 

Міський  

бюджет 

12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Приведення 

інформаційної 

компетентності 

учасників 

освітнього процесу 

у відповідність із 

сучасними 

вимогами. 

Інші 

джерела 

28,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

2.8 Встановлення автоматичної 

пожежної сигналізації в закладах 

дошкільної освіти 

2018-

2021 

роки 

Відділ освіти, 

заклади 

дошкільної 

освіти 

Міський 

бюджет 

670,0 100,0 200,0 170,0 200,0 Створення 

безпечних умов для 

перебування дітей в 

закладах дошкільної 

освіти  

 Разом  

за напрямом 2 

   Усього 2698,9 702,6 827,8 646,5 522,0  

Міський 

бюджет 

1815,0 298,5 463,5 589,5 463,5 

Державний 

бюджет 

660,0 350,0 310,0 0 0 

Інші 

джерела 

223,9 54,1 54,3 57,0 58,5 

3.1 Упровадження в 

освітній процес 

закладів загальної 

середньої освіти 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

Створення на базі шкільних 

бібліотек робочих місць для 

вільного доступу до електронних 

інформаційних ресурсів, 

електронних підручників, 

матеріалів з усіх навчальних 

предметів 

 

2018-

2021 

роки 

Відділ освіти, 

заклади 

загальної 

середньої 

освіти  

Міський 

бюджет 

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Приведення 

інформаційної 

компетентності 

учасників 

освітнього процесу 

у відповідність із 

сучасними 

вимогами. 

Підвищення якості 

провадження 

освітньої діяльності 

  

Інші 

джерела 

55,0 10,0 15,0 15,0 15,0 

3.2 Забезпечення закладів загальної 

середньої освіти сучасною 

комп’ютерною та мультимедійною 

технікою  

2018-

2021 

роки 

Відділ освіти, 

заклади 

загальної 

середньої 

освіти  

 

Міський 

бюджет 

2400,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

Інші 

джерела 

49,2 13,0 13,0 13,2 10,0 

3.3 Підключення закладів загальної 

середньої освіти до 

високошвидкісного Інтернету 

2018-

2021 

роки 

Відділ освіти, 

заклади 

загальної 

середньої 

освіти  

Міський 

бюджет 

8,5 2,5 2,0 2,0 2,0 

Інші 

джерела 

56,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

 Разом 

за напрямом 3 

   Усього 2608,7 649,5 654,0 654,2 651,0  

Міський 

бюджет 

2448,5 612,5 612,0 612,0 612,0 

Інші 

джерела 

160,2 37,0 42,0 42,2 39,0 



4.1 Модернізація, 

зміцнення та 

оновлення  

навчальної бази 

закладів загальної 

середньої освіти 

Оснащення сучасним навчальним  

обладнанням навчальних кабінетів 

з природничо-математичних та 

технологічних дисциплін 

2018-

2021 

роки 

Відділ освіти, 

заклади 

загальної 

середньої 

освіти  

Міський 

бюджет 

462,2 29,1 88,7 168,9 175,5 Підвищення якості 

провадження 

освітньої діяльності  

з природничо-

математичних, та 

технічних 

дисциплін 

 

Інші 

джерела 

45,8 10,0 10,8 13,0 12,0 

4.2 Забезпечення проведення 

капітального ремонту приміщень, 

будівель, зокрема дахів, систем 

комунікації, заміна вікон, дверних 

блоків  закладів загальної 

середньої освіти 

2018-

2021 

роки 

Відділ освіти, 

заклади 

загальної 

середньої 

освіти  

Міський 

бюджет 

1650,0 800,0 400,0 230,0 220,0 Створення 

належних умов для 

перебування дітей в 

закладах загальної 

середньої освіти 

Державний 

бюджет 

3120,0 670,0 680,0 910,0 860,0 

Інші 

джерела 

36,9 9,4 8,0 10,0 9,5 

4.3 Створення нового освітнього 

середовища для учнів початкової 

школи у рамках впровадження 

стандарту «Нова українська 

школа» 

2018-

2021 

роки 

Відділ освіти, 

заклади 

загальної 

середньої 

освіти  

Міський 

бюджет 

8600,0 1900,0 1900,0 2400,0 2400,0 Перехід початкової 

школи до нових 

державних 

стандартів 

 

4.4.  Встановлення автоматичної 

пожежної сигналізації в закладах 

загальної середньої освіти 

2018-

2021 

роки 

Відділ освіти, 

заклади 

загальної 

середньої 

освіти  

Міський 

бюджет 

500,0 0 0 0 500,0 Створення 

безпечних умов для 

перебування дітей в 

закладах загальної 

середньої  освіти 

 Разом 

за напрямом 4 

   Усього  14314,9 3418,5 3087,5 3631,9 4177,0  

 

 

 

Міський 

бюджет 

11112,2 2729,1 2388,7 2698,9 3295,5 

Державний 

бюджет 

3120,0 670,0 680,0 910,0 860,0 

Інші 

джерела 

 

82,7 19,4 18,8 23,0 21,5 

5.1 Забезпечення 

рівного доступу 

до якісної освіти 

Відкриття на базі закладів 

загальної середньої освіти класів з 

інклюзивною формою навчання 

2018-

2021 

роки 

Відділ освіти Міський 

бюджет 

У межах кошторисних призначень Створення 

доступних умов для 

навчання, 

реабілітації дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами. 

Реалізація завдань 

щодо соціалізації 

дітей з особливими 

освітніми 

потребами. 

5.2 Створення спеціальних класів для 

дітей, які потребують корекції 

фізичного та розумового розвитку, 

на базі закладів загальної середньої 

освіти 

2018-

2021 

роки 

Відділ освіти Міський 

бюджет 

У межах кошторисних призначень 

5.3. Створення та функціонування 

міського інклюзивно-ресурсного 

центру шляхом реорганізації 

міської психолого-медико-

педагогічної консультації 

2018 рік Відділ освіти Міський 

бюджет 

У межах кошторисних призначень 



5.4  Організація навчання з 

використанням дистанційних 

технологій навчання для 

отримання повноцінної освіти, 

соціальної  адаптації та реабілітації 

дітей з особливими освітніми 

потребами та дітей, які 

перебувають на довготривалому 

лікуванні 

2018-

2021 

роки 

Відділ освіти, 

заклади 

загальної 

середньої 

освіти  

Міський 

бюджет 

У межах кошторисних призначень Створення 

механізму 

варіативності та 

індивідуалізації 

навчання дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами 

 Разом 

за напрямом 5 

   Усього  У межах кошторисних призначень  

Міський 

бюджет 

У межах кошторисних призначень 

6.1 Удосконалення 

системи роботи з 

обдарованою 

молоддю 

Організація проведення семінарів,  

науково-практичних конференцій з 

питань роботи з обдарованою 

молоддю 

2018-

2021 

роки 

Відділ освіти Міський 

бюджет 

У межах кошторисних призначень Створення 

механізму 

підтримки та 

розвитку творчого 

потенціалу 

обдарованої молоді 
6.2 Організація та проведення 

щорічного урочистого вшанування 

учнів-переможців олімпіад, 

конкурсів, турнірів, спортивних 

змагань. Міський фестиваль 

обдарованих дітей «Надія» 

2018-

2021 

роки 

Відділ освіти, 

заклади 

загальної 

середньої 

освіти  

Міський 

бюджет 

100,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Інші 

джерела 

8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

6. 3  Надання адресної підтримки 

обдарованій молоді шляхом 

призначення та виплати стипендій 

міського голови 

2018-

2021 

роки 

Відділ освіти Міський 

бюджет 

108,0 27,0 27,0 27,0 27,0 

6.4 Установлення доплати до 

посадового окладу педагогічним 

працівникам, які підготували 

переможців Міжнародних, 

Всеукраїнських, обласних 

учнівських олімпіад, турнірів, 

конкурсів, спортивних змагань  

2018-

2021 

роки 

Відділ освіти Міський 

бюджет 

1279,4 319,4 320,0 320,0 320,0 Підвищення 

соціального статусу 

педагогічних 

працівників, які 

мають високі 

досягнення в роботі 

з учнівською 

молоддю 

 Разом 

за напрямом 6 

   Усього  1495,4 373,4 374,0 374,0 374,0  

Міський 

бюджет 

1487,4 371,4 372,0 372,0 372,0 

Інші 

джерела  

8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

7.1 Упровадження 

психологічного 

супроводу 

освітнього 

процесу 

Кадрове забезпечення навчальних 

закладів фахівцями психологічної 

служби: 

2018-

2021 

роки 

Відділ освіти Міський 

бюджет 

У межах кошторисних призначень Підвищення рівня 

забезпеченості  

закладів  освіти  

соціальними 

педагогами 
введення посад соціальних 

педагогів відповідно до нормативів 



7.2 Модернізація матеріально-

технічної та методичної бази 

спеціалістів: 

2018-

2021 

роки 

Відділ освіти, 

заклади 

загальної 

середньої 

освіти  

Міський 

бюджет 

У межах кошторисних призначень  Покращення умов 

праці фахівців 

психологічної 

служби, підвищення 

ефективності їх 

роботи 

оснащення психологічних 

кабінетів відповідно до сучасних 

вимог 

Інші 

джерела 

8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

комп’ютеризація робочого місця 

практичного психолога, 

соціального педагога  

 

 Разом 

за напрямом 7 

   Усього  8,0 2,0 2,0 2,0 2,0  

Міський 

бюджет 

У межах кошторисних призначень 

Інші 

джерела 

8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

8.1 Забезпечення 

рівного доступу 

дітей та 

учнівської молоді 

до якісної 

позашкільної 

освіти 

Забезпечення розширення мережі 

гуртків, творчих об’єднань, 

секцій в закладах позашкільної 

освіти міста 

2018-

2021 

роки 

Відділ освіти, 

заклади  

позашкільної 

освіти  

Міський 

бюджет 

У межах кошторисних призначень Збільшення відсотка 

охоплення дітей 

позашкільною 

освітою 

8.2 Проведення модернізації, 

зміцнення та оновлення 

матеріально-технічної, навчальної 

бази закладів позашкільної освіти, 

оснащення їх сучасним 

обладнанням 

2018-

2021 

роки 

Відділ освіти, 

заклади  

позашкільної 

освіти  

Міський 

бюджет 

120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Удосконалення та 

розвиток 

матеріальної бази 

закладів 

позашкільної освіти 

Інші 

джерела 

9,0 2,0 3,0 3,0 1,0 

8.3 Проведення міського, участь в 

обласному та державному етапах 

Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук 

України  

2018-

2021 

роки 

Відділ освіти, 

центр 

позашкільної 

освіти 

Міський 

бюджет 

92,0 20,0 22,0 24,0 26,0 Розвиток і 

підтримка творчо 

обдарованих дітей 

та учнівської 

молоді, створення 

умов для їхньої 

творчої 

самореалізації 
8.4 Забезпечення участі дітей та 

учнівської молоді  в обласних,  

всеукраїнських олімпіадах, 

турнірах, змаганнях, конкурсах, 

фестивалях та інших масових 

заходах  

2018-

2021 

роки 

Відділ освіти, 

заклади  

позашкільної 

освіти 

Міський 

бюджет 

92,0 20,0 22,0 24,0 26,0 

Інші 

джерела 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

8.5 Проведення капітальних, поточних 

ремонтів будівель закладів 

позашкільної освіти 

2018-

2021 

роки 

Відділ освіти, 

заклади  

позашкільної 

освіти 

Міський 

бюджет 

180,0 0 50,0 60,0 70,0 Підвищення якості 

надання освітніх 

послуг. Створення 

належних умов для 

здобуття 

позашкільної освіти 

Інші кошти 30,0 0 10,0 10,0 10,0 

8.6 Придбання спортивного інвентарю 

для міської дитячо-юнацької 

спортивної школи  

2018-

2021 

роки 

Відділ освіти, 

дитячо-

юнацька 

спортивна 

школа 

Міський 

бюджет 

30,0 0 8,0 10,0 12,0 

Інші кошти 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 



8.7 Оснащення позашкільних 

навчальних закладів 

комп’ютерною, мультимедійною 

технікою, звуковою та іншою 

апаратурою 

2018-

2021 

роки 

Відділ освіти, 

центр 

позашкільної 

освіти 

Міський 

бюджет 

195,0 30,0 50,0 70,0 45,0 

 Разом 

за напрямом 8 

   Усього  808,0 117,0 210,0 246,0 235,0  

Міський 

бюджет 

709,0 100,0 182,0 218,0 209,0 

Інші 

джерела 

99,0 17,0 28,0 28,0 26,0 

9.1 Зміцнення та 

відновлення 

матеріально-

технічної бази 

заміського 

оздоровчого 

дитячо-юнацького 

табору 

«Сонячний» 

Реконструкція приміщень та 

будівель заміського оздоровчого 

дитячо-юнацького табору 

«Сонячний» 

2018-

2021 

роки 

Відділ освіти, 

табір 

«Сонячний» 

Міський 

бюджет 

280,0 0 180,0 100,0 0 Створення 

належних умов для 

організації 

оздоровлення та 

змістовного 

відпочинку дітей  

Державний 

бюджет 

720,0 0 720,0 0 0 

9.2 Оновлення технологічного 

обладнання на харчоблоці  

заміського оздоровчого дитячо-

юнацького табору «Сонячний» 

2018-

2021 

роки 

Відділ освіти, 

заклади 

дошкільної 

освіти,  табір 

«Сонячний» 

Міський 

бюджет 

80,0 15,0 20,0 20,0 25,0 Створення 

сприятливих умов 

для забезпечення 

якісного харчування 

дітей та учнівської 

молоді під час 

оздоровчої  кампанії 

 Разом 

за напрямом 9 

   Усього  1080,0 15,0 920,0 120,0 25,0  

 

 
Міський 

бюджет 

360,0 15,0 200,0 120,0 25,0 

Державний 

бюджет 

720,0 0 720,0 0 0  

 Усього за 

Програмою 

   Усього  37280,9 8564,5 9562,2 9332,2 9822,0  

Міський 

бюджет 

24271,9 5592,0 5771,5 6234,7 6673,7 

Державний 

бюджет 

4500,0 1020,0 1710,0 910,0 860,0 

Інші 

джерела 

8509,0 1952,5 2080,7 2187,5 2288,3 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                                                М.Терещенко



 


