
 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА 

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ТРИДЦЯТА  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

м. Мала  Виска 

 

від  21 грудня 2017 року                                                                                          № 805 

 

 

Про затвердження Програми розвитку освіти 

Маловисківської міської об’єднаної 

 територіальної громади  

 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про освіту», Маловисківська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму розвитку освіти Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади (додається).  

2. Відділу освіти, молоді та спорту виконкому міської ради  забезпечити виконання 

основних положень Програми, відповідно до визначених  термінів.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти н а заступника міського голови 

Жовтило А.В., постійну комісію міської ради з питань прав людини, депутатської 

діяльності і етики (голова Ніколенко О.В.), з питань освіти, культури, молоді, 

фізичної культури та спорту (голова Артишко В.В.). 

 

 

 

 

Маловисківський міський голова                                                                Ю.Л.ГУЛЬДАС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням  Маловисківської міської ради  

від  21 грудня 2017 року  № 805 

секретар ради  Л.А.ПОСТОЛЮК 

___________________ 
 

 

ПАСПОРТ  

Програми розвитку освіти 

Маловисківської міської об’єднаної 

 територіальної громади Маловисківськівської  міської ради на 2018-2020 роки 

1. Ініціатор розроблення Програми 
Відділ освіти, молоді та спорту 

Маловисківської міської ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади про 

розроблення Програми 
Рішення сесії міської ради  

3. Розробник П рограми Відділ освіти,   молоді та спорту 

Маловисківської міської ради 

4. Відповідальний виконавець 
Відділ освіти,   молоді та спорту 

Маловисківської міської ради 

5. Учасники Програми 
Загальноосвітні, дошкільні  та позашкільний 

навчальні заклади 

6. Термін реалізації Програми 2018-2020  роки 

7.Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні Програми 
Міський  бюджет 

8.Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми 
144 млн.тис.грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програма 

розвитку освіти Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади Маловисківськівської  міської ради 

на 2018-2020 роки 

   

Головна мета Програми 

Головною метою Програми є формування доступної та якісної освітньої системи, що 

відповідає вимогам суспільства, яке динамічно розвивається, запитам особистості, 

орієнтованої на адаптацію в конкурентні умови ринкової економіки та інтеграцію в 

європейський і світовий освітній простір. 

 

Реалізація Програми 

І. Шляхи  та  засоби  децентралізації  в  освіті 

Підвищення рівня показника доступності  та якості  дошкільної освіти шляхом 

розширення мережі дошкільних навчальних закладів,розширення  груп у функціонуючих 

НВК, вивчення іноземної мови з 5 років, 

перехід  на  кошторисну  систему  функціонування  закладів освіти; обговорення 

кошторисів  закладів освіти спільно з  громадами; делегування  зекономлених коштів 

на  розвиток  закладів освіти; створення благодійних фондів закладів освіти; передача 

функцій контролю за  навчально-виховним  процесом  закладам освіти; Забезпечення 

належного методичного супроводу навчально-виховного процесу через  створення 

сервісно-методичного центру без  функцій  контролю; впровадження ефективних моделей 

профільного навчання,  забезпечення  якості та доступності позашкільної освіти  

ІІ. Забезпечення умов навчально-виховного  процесу 

Забазпечення функціонування  інтернет- мережі  у  всіх  закладах освіти; 

Забезпечення комп’ютерною  технікою  всіх  закладів  освіти; 

Придбання  засобів навчання та виховання; 

Переоснащення   дитячо- юнацького центру «ВИСЬ»; 

Модернізація  систем  опалення  в  навчально-виховних  закладах; 

Капітальний  ремонт окремих  об’єктів  та  комплексів  закладів освіти; 

Впровадженняенергозберігаючих 

технологій  шляхом  заміни  вікон,  утеплення  фасадів,  придбання 

опалювальних  агрегатів  на  альтернативних  видах  палива; 

Придбання  технологічного обладнання  для  потреб харчоблоків; 

Забезпечення соціального захисту учнів шляхом організації безоплатного підвозу, 

харчування, медичного нагляду. 

ІІІ. Забезпечення  якості  начально-виховного  процесу 

Забезпечення всебічної підтримки обдарованої учнівської молоді через моральне та 

матеріальне заохочення учнів до участі в інтелектуальних, мистецьких, спортивних 

масових заходів, розширення мережі гуртків відділення Малої академії наук України. 

Продовження інформатизації закладів освіти, підключення комп'ютерної техніки до 

Інтернету, створення  ресурсного центру інформатизації освіти. 

Модернізація  обладнання навчальних кабінетів ; 

Розширення практики інклюзивного навчання; 

Забезпечення   якості позашкільної освіти шляхом  розширення напрямків діяльності; 

Підвищення ефективності роботи педагогічних кадрів шляхом удосконалення процедури 

їх атестації, забезпечення ефективності внутрішньо-шкільного контролю, морального та 

матеріального стимулювання творчих педагогів і колективів, створення належних умов 

праці та побуту для вчителя. 

Удосконалення системи управління освітою через посилення   функцій   закладами освіти, 

ролі громадських організацій в життєдіяльності закладів і установ освіти, застосування 



сучасних інформаційних технологій управлінської діяльності,  введення електронного 

документообігу; 

Створення , функціонування та  підтримка сайтів  закладів освіти; 

Активізація  дистанційної  форми навчання; 

Відкриття в  ДНЗ  груп  з  вивченням англійської  мови; 

Створення системи конкурсно-розважальних програм для дітей. 

IV. Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу 
Підвезення учнів та дошкільників 

Організація регулярного безоплатного перевезення учнів до місць навчання   є складовою 

частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти. 

Статтею 21 закону України «Про загальну середню освіту» та статтею 32 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено соціальний захист учнів, створення 

умов для їх виховання, навчання і забезпечення регулярного безоплатного підвезення 

учнів, педагогів що проживають за межею пішохідної доступності, до місць навчання та у 

зворотному напрямі. 

В зв’язку з розміщенням всіх загальноосвітніх навчальних закладів міста в його 

центральній частині, значна кількість учнів  проживає за межею пішохідної доступності і 

змушена в будь-яку погоду та пору року добиратися до школи пішки . 

До Маловисківської міської ради надходить значна кількість звернень від батьків учнів, 

які мешкають у віддалених від центру міста районах щодо організації безоплатного 

перевезення їх дітей до місця навчання , порушення їх права на забезпечення рівного 

доступу до якісних освітніх послуг. З огляду на це Програма розвитку «Освіта » на 2018-

2020 роки має в обов’язковому порядку забезпечити безоплатне підвезення учнів 1-4 

класів, які проживають за межею пішохідної доступності до місць навчання. 

Виконання  Програми дасть змогу створити рівні умови для здобуття  освіти учнями 

початкових класів, які мешкають у віддалених від навчальних закладів районах міста, 

сприяти створенню умов для забезпечення безпеки дітей, збереження їх здоров’я, 

розширити можливості участі зазначеної категорії дітей у позакласній та позашкільній 

роботі. 

Окрім цього є необхідність забезпечення підвезення дітей дошкільного віку до 

дошкільних навчальних закладів в селі Паліївка  та Заповідне, що потребує внесення змін 

до діючих маршрутів шкільних автобусів. 

Забезпечення пільгового та безоплатного харчування дітей з числа соціально незахищених 

сімей 

Відповідно до Закону України від 24.12.2015 року №911-19 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів лише діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з 

особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах 

та   учні 1-4 класів із сімей , які отримують  допомогу відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» забезпечуються безкоштовним 

харчуванням органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої 

влади.  В  громаді є  діти шкільного та дошкільного віку, батьки яких є учасниками 

бойових дій або учасниками антитерористичної операції,     діти –інваліди,   діти 

постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС є нагальна потреба в наданні зазначеним сім’ям 

додаткових соціальних гарантій у вигляді безоплатного харчування або звільнення від 

оплати на 50% від загальної вартості. 

Організація відпочинку та оздоровлення дітей на базі відпочинкових таборів при 

загальноосвітніх та позашкільному навчальних закладах. 

Додаткові витрати на збільшення лімітів електроенергії в  зв’язку зі збільшенням приладів 

споживання. 

Очікувані результати 

Перехід  закладів освіти на  фінансову самостійність; 

Підвищення  якості  та  різнобічності   освіти громади; 



Охоплення на рівні 70% дошкільною освітою дітей відповідного віку та 100% дітей 

п'ятирічного віку; 

Володіння дітьми 5-тирічного віку елементарним набором слів з іноземної  мови; 

Забезпечення стовідсоткового безоплатного підвезення учнів та педагогічних працівників 

сільської місцевості  та додаткові пільги по підвезенню окремим категоріям 

за  рахунок  місцевого бюджету; 

Забезпечення харчуванням  учнів пільгового контингенту  1-4 класів та дітей  окремих 

категорій  за  рахунок  коштів місцевого бюджету; 

Підвищення якості кадрового забезпечення закладів освіти; 

Підключення всіх навчально - комп'ютерних комплексів закладів освіти до мережі 

Інтернет; 

Покращення  теплового режиму закладів освіти; 

Впровадження дієвих механізмів стимулювання обдарованої молоді, вчителів, 

педагогічних колективів; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  до Програми розвитку освіти 

Маловисківської міської об’єднаної  

територіальної громади  

Маловисківськівської 

міської ради на 2018-2020 роки 

 

Заходи з виконання Програми 

 

Назва напряму 

діяльності 

Перелік заходів Програми Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансув

ання 

Орієнтов

ні обсяги 

фінансув

ання, 

тис. грн. 

у тому числі за 

роками тис. грн.: 

Очікуваний 

результат 

 

2018 

 

2019 

 

2020 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

І. ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 

1. Забезпечення 

функціонування 

оптимальної 

мережі 

дошкільних 

закладів освіти 

1) розширення мережі груп 

у дошкільному закладі 

(Паліївський НВК);  

2018-

2020 

роки 

Відділ освіти , 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Маловисківської 

міської ради, 

керівники 

дошкільних 

закладів 

 

 

Місцеві 

бюджети 

225,0 65,0 75,0 

 

 

85,0 Створення 

умов для 

забезпечення 

необхідної 

кількості  

місць в ДНЗ 



2) комп’ютеризація закладів, 

 їх забезпечення 

безлімітним 

високошвидкісним 

доступом  до Інтернет-

ресурсів, продовження 

запровадження  

 Відділ освіти , 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Маловисківської 

міської ради, 

керівники  

     

        

 

електронної реєстрації 

дітей, створення 



 та оновлення сайтів. 

 

 

2018-

2020 

роки 

дошкільних 

закладів 

 

 

Місцеві 

бюджети 

24,0 5,0 8,0 11,0 

 

2. Створення  

умов  для  

забезпечення   

якісної освіти. 

1) удосконалення  

матеріально-технічної бази  

дошкільних закладів; 

впровадження 

енергозберігаючих 

технологій;  

модернізація засобів 

пожежної безпеки, 

цивільного захисту, охорони 

праці закладів; 

забезпечення навчально-

методичного супроводу 

освіти. 

2018-

2020 

роки 

Відділ освіти , 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Маловисківської 

міської ради, 

керівники 

дошкільних 

закладів 

 

 

Місцеві 

бюджети  

 

 

 

 

 

950,0 400,0 250,0 300,0 Покращення 

умов для 

перебування 

дітей у 

закладах та 

підвищення 

якості  освіти 

3. Вивчення, 

узагальнення та 

поширення 

кращого досвіду 

роботи з 

дошкільними 

закладами 

освіти. 

 

1) проведення  конкурсу» 

«Кращий вихователь» 

2018-

2020 

роки 

Відділ освіти , 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Маловисківської 

міської ради, 

керівники 

дошкільних 

закладів 

 

Місцеві 

бюджети  

24,0 

 

7,0 8,0 9,0 

 

Виявлення 

кращих  

навчальних 

закладів 



 

4. Підготовка, 

підвищення 

рівня 

професійної 

компетентності 

педагога з 

використанням 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій. 

 

1) забезпечення проведення 

заходів (семінарів, 

тренінгів, практикумів, 

круглих столів, 

конференцій) з метою  

впровадження 

інформаційно-

комп’ютерних  технологій у 

навчально-виховний процес 

навчальних закладів; 

забезпечення дидактичними 

програмними засобами. 

 

 

 

2018-

2020 

роки 

Відділ освіти , 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Маловисківської 

міської ради, 

керівники 

дошкільних 

закладів 

 

Місцеві 

бюджети  

15,0 

 

4,0 5,0 6,0 

 

Розширення 

форм і 

методів 

навчання з 

використа- 

нням 

інформаційно

-комунікацій-

них 

технологій 

ІІ. ЗАГАЛЬНА  СЕРЕДНЯ  ОСВІТА 

1. Забезпечення 

функціонування 

оптимальної 

мережі 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів. 

1)оптимізація (модернізація) 

мережі загальноосвітніх 

навчальних закладів з 

урахуванням  та 

необхідності підвищення 

якості освіти  

 

 

 

 

2018-

2020 

роки 

Відділ освіти , 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Маловисківської 

міської ради, 

керівники 

загальноосвітніх 

шкіл 

 

Місцеві 

бюджети  

4,500   4,5 Створення 

оптимальної 

мережі 

навчальних 

закладів 

для надання 

якісних 

освітніх 

послуг 

2.Формування 

єдиного 

освітнього 

простору, 

покращення 

доступу до 

інформаційних 

1) забезпечення 

навчальних закладів 

безлімітним 

високошвидкісним 

доступом до 

обласних, 

українських та 

2018-

2020 

роки 

Відділ освіти , 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Маловисківської 

міської ради, 

керівники 

Місцеві 

бюджети  

51,0 14,0 17,0 20,0 Покращення 

доступу до 

мережі 

Інтернет 



освітніх 

ресурсів. 

 

всесвітніх Інтернет-

ресурсів з 

використанням 3G 

технологій; 

 

загальноосвітніх 

шкіл 

 

 

2) створення, реконструкція, 

інформаційне забезпечення  

2018-

2020 

роки 

Відділ освіти , 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Маловисківської 

міської ради, 

керівники 

загальноосвітніх 

шкіл 

 

 

Місцевий 

бюджет 

 

5,5 2,0 3,5 4,0 Формування 

єдиного 

інформаційно

-комунікацій-

ного 

освітнього 

простору 

3. Підготовка, 

підвищення 

рівня 

професійної 

компетентності 

вчителя з 

використання 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій. 

 

 

 

 

1) 1) Забезпечення проведення 

заходів (семінарів, тренінгів, 

практикумів, круглих столів, 

конференцій) з метою  

впровадження інформаційно-

комп’ютерних  технологій у 

навчальний процес; 

 

 

 

 

2018-

2020 

роки 

Відділ освіти , 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Маловисківської 

міської ради, 

керівники 

загальноосвітніх 

шкіл 

 

 

Місцевий 

бюджет 

 

180,0 50,0 60,0 70,0 Розширення 

форм і 

методів 

навчання з 

використа-

нням 

інформаційно

-комунікацій-

них 

технологій 

 

4. Модернізація 

матеріально-

технічної бази  

навчальних 

1) оновлення обладнання та 

модернізація навчальних 

комп’ютерних комплексів, 

2018-2020 роки існуючих 

2018-

2020 

роки 

Відділ освіти , 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Місцеві 

бюджети  

20,0 10,0 10,0  



закладів з 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій. 

локальних мереж відповідно 

до встановлених вимог у 

навчальних закладах  

Маловисківської 

міської ради, 

керівники 

загальноосвітніх 

шкіл 

5.Удоскона-

лення 

матеріально-

технічної  бази 

навчальних 

закладів. 

 

 

 

 

 

1) забезпечення навчально-

методичними  посібниками, 

художньою літературою та 

підручниками  

загальноосвітніх навчальних 

закладів  

2018-

2020 

роки 

Відділ освіти , 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Маловисківської 

міської ради, 

керівники 

загальноосвітніх 

шкіл 

 

Місцеві 

бюджети  

 

 

 

 

240,0 80,0 80,0 80,0 Покращення 

матеріально-

технічної 

бази 

навчальних 

закладів, 

підвищення 

якості 

викладання 

навчальних 

дисциплін 

10 

 

2) забезпечення навчальних 

кабінетів технічними 

засобами навчання, 

приладами, необхідними 

препаратами та матеріалами 

для виконання навчальних 

планів і програм; 

2018-

2020 

роки 

Відділ освіти , 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Маловисківської 

міської ради, 

керівники 

загальноосвітніх 

шкіл 

 

Місцеві 

бюджети 

80,0 20,0 25,0 35,0 

3) проведення капітальних 

та поточних ремонтів, 

реконструкція та оснащення 

приміщень. 

2018-

2020 

роки 

Відділ освіти , 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Маловисківської 

міської ради, 

керівники 

загальноосвітніх 

шкіл 

Місцеві 

бюджети 

1460,0 56,0 400,0 500,0 



 

 

6. Забезпечення 

підтримки 

обдарованої 

молоді,  

створення умов 

для її розвитку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) забезпечення  проведення    

І-ІІ етапів Всеукраїнських 

предметних олімпіад,  

І етапу конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої 

академії наук, конкурсів 

(мовно-літературних, 

природоохоронних, 

мистецьких, туристичних та 

інших); 

2018-

2020 

роки 

Відділ освіти , 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Маловисківської 

міської ради, 

керівники 

загальноосвітніх 

шкіл 

 

Місцевий 

бюджет 

60,0 15,0 20,0 25,0 Забезпечення 

умов для 

реалізації 

можливостей 

особистості, 

пошуку 

обдарованої 

молоді  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) організація   участі учнів у  

всеукраїнських,обласних та 

районних етапах 

Всеукраїнських предметних 

олімпіадах,   конкурсі-захисті 

науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН, різних   

конкурсах, турнірах,  оглядах-

конкурсах різних видів 

мистецтва; 

2018-

2020 

роки 

Відділ освіти , 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Маловисківської 

міської ради, 

керівники 

загальноосвітніх 

шкіл, 

позашкільного 

закладу, 

дошкільних 

закладів 

 

 

Місцевий 

бюджет 

100,0 25,0 35,0 40,0 



3) популяризація здобутків 

учнівської молоді через  

засоби масової інформації, 

оформлення  збірок творчих 

робіт учнів; 

     

Встановлення стипендії 

Маловисківського міського 

голови «Гордість громади»; 

 

 

 

 

 

2018-

2020 

роки 

Відділ освіти , 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Маловисківської 

міської ради, 

керівники 

загальноосвітніх 

шкіл, 

позашкільного 

закладу, 

дошкільних 

закладів 

 

 

Місцевий 

бюджет 

 

86,4 28,8 28,8 28,8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ІІІ. КОРЕКЦІЙНА  ОСВІТА 

1) забезпечення 

функціонування та 

створення належних умов 

для психолого-медико-

педагогічного супроводу; 

 

 

 

 

 

2018 – 

2020 

Роки 

 

 

 

 

Відділ освіти , 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Маловисківської 

міської ради, 

керівники 

загальноосвітніх 

шкіл, 

позашкільного 

Місцеві 

бюджети  

210,0 60,0 70,0 80,0 



 

 

 

 

 

закладу, 

дошкільних 

закладів 

 

2.Покращення 

умов для 

навчання дітей з 

особливими 

потребами. 

1) розширення мережі 

інклюзивних груп та класів, 

груп  та спеціальних класів 

у дошкільних та 

загальноосвітніх  

навчальних закладах  

  

2018-

2020 

роки 

Відділ освіти , 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Маловисківської 

міської ради, 

керівники 

загальноосвітніх 

шкіл, 

позашкільного 

закладу, 

дошкільних 

закладів 

 

 

 

Місцеві 

бюджети  

100,0 30,0 50,0 20,0 Надання 

якісних 

освітніх 

послуг дітям 

з особливими 

освітніми 

потребами 

ІУ.  ПОЗАШКІЛЬНА  ОСВІТА 

1. Створення 

умов для 

забезпечення 

якісної  

позашкільної 

освіти. 

 

 

 

 

1) функціонування 

оптимальної мережі та 

зміцнення матеріально-

технічної бази  закладів; 

 

2018-

2020 

роки 

Відділ освіти , 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Маловисківської 

міської ради, 

позашкільного 

закладу 

 

 

Місцеві 

бюджети  

 

 

 

 

 

 

 

300,0 50,0 100,0 150,0 
Створення 

умов для 

здобуття 

якісної 

позашкільної 

освіти 

 

 

 

 
2) розширення мережі 2018- Відділ освіти , Місцеві 195,0 60,0 65,0 70,0 



гуртків позашкільних 

навчальних закладів на базі 

закладів освіти. 

2020 

роки 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Маловисківської 

міської ради, 

керівник 

позашкільного 

закладу 

 

 

бюджети  

1) участь в обласних 

конкурсах майстерності 

працівників позашкільних 

навчальних закладів та 

інших заходах, спрямованих 

на підвищення фахового та 

методичного рівня 

працівників; 

 

 

2018-

2020 

роки 

Відділ освіти , 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Маловисківської 

міської ради, 

керівник 

позашкільного 

закладу 

 

Місцевий 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

125,0 25,0 50,0 50,0 

2) узагальнення та друк 

матеріалів з досвіду роботи 

працівників позашкільних 

закладів; 

 

2018-

2020 

роки 

Відділ освіти , 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Маловисківської 

міської ради, 

керівник 

позашкільного 

закладу 

 

 

Місцевий 

бюджет 

 

 

6,0 2,0 2,0 2,0 

3) забезпечення навчально-

методичними посібниками, 

передплатними базовими 

2018-

2020 

роки 

Відділ освіти , 

молоді та спорту 

виконавчого 

Місцевий 

бюджет 

 

15,0 5,0 5,0 5,0 



виданнями . 

 

комітету 

Маловисківської 

міської ради, 

позашкільного 

закладу 

 

 

3. Розвиток 

здібностей дітей 

шляхом 

охоплення 

позашкільною 

освітою. 

1) проведення міських та 

участь в обласних, 

всеукраїнських масових 

заходах з дітьми за 

напрямами позашкільної 

освіти.  

2018-

2020 

роки 

Відділ освіти , 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Маловисківської 

міської ради, 

позашкільного 

закладу 

 

 

Місцевий 

бюджет 

 

125,0 25,0 50,0 50,0 Залучення 

дітей до 

участі у 

масових 

заходах 

4. Розвиток 

учнівського 

самоврядува-

ння. 

1) сприяння розвитку 

учнівського самоврядування 

у загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних 

закладах   

2018-

2020 

роки 

Відділ освіти , 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Маловисківської 

міської ради, 

позашкільного 

закладу 

 

 

Місцевий 

бюджет 

 

21,0 7,0 7,0 7,0 Виховання 

лідерів серед 

учнівської 

молоді 

У. РОБОТА З КАДРАМИ ТА МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1. Професійний 

розвиток 

педагогічних 

працівників у 

міжкурсовий 

період. 

1) запровадження 

інноваційних форм науково-

методичної взаємодії через 

організацію роботи школи  

молодого керівника, 

вчителя, творчі групи, 

майстер-класи,семінари-

2018-

2020 

роки 

Відділ освіти , 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Маловисківської 

міської ради, 

керівники 

Місцеві 

бюджети  

30,0 8,0 10,0 12,0 Покращення 

професійного 

розвитку 

педагогів 



практикуми, Інтернет-клуб 

директорів загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

загальноосвітніх 

шкіл, 

позашкільного 

закладу, 

дошкільних 

закладів 

2. Популяриза-

ція роботи 

педагогічних 

працівників. 

 

 

 

 

1) популяризація досвіду 

роботи шляхом проведення 

конкурсів «Учитель року», 

«Вихователь року», 

конкурсу-ярмарку 

педагогічної творчості,  

тощо. 

2018-

2020 

роки 

Відділ освіти , 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Маловисківської 

міської ради, 

керівники 

загальноосвітніх 

шкіл, 

позашкільного 

закладу, 

дошкільних 

закладів 

 

 

Місцеві 

бюджети  

180,0 50,0 60,0 70,0 Підвищення 

мотивації 

педагогічних 

працівників 

до 

покращення 

якості роботи 

 

2) стимулювання шляхом 

виплати премій переможцям 

конкурсу «Учитель року», 

«Вихователь року»,  інших 

фахових конкурсів. 

 

2018-

2020 

роки 

Відділ освіти , 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Маловисківської 

міської ради, 

керівники 

загальноосвітніх 

шкіл, 

позашкільного 

закладу, 

дошкільних 

закладів 

Місцевий 

бюджет 

 

180,0 50,0 60,0 70,0 



 

 

3. Забезпечення 

належного рівня 

проведення 

педагогічного 

процесу. 

         

2) організація підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників при 

Кіровоградському 

обласному інституті 

післядипломної педагогічної 

освіти,  очно-дистанційного 

навчання з метою 

оптимізації системи 

підвищення кваліфікації. 

2018-

2020 

роки 

Відділ освіти , 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Маловисківської 

міської ради, 

керівники 

загальноосвітніх 

шкіл, 

позашкільного 

закладу, 

дошкільних 

закладів 

 

 

Місцеві 

бюджети  

 

 

 

36,0 12,0 12,0 12,0 Підвищення 

професійного 

рівня 

педагогічних 

працівників 

                                                УІ. ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА ТА СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА 

1. Покращення 

спортивної бази 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів. 

1) забезпечення закладів 

освіти спортивним 

інвентарем та обладнанням; 

 

2018-

2020 

роки 

Відділ освіти , 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Маловисківської 

міської ради, 

керівники 

загальноосвітніх 

шкіл, 

позашкільного 

закладу, 

дошкільних 

закладів 

 

 

Місцеві 

бюджети  

 

 

 

 

 

750,0 200,0 250,0 300,0 Створення 

умов для 

занять 

фізичною 

культурою і 

спортом 

дітей та 

молоді 



2) ремонт та обладнання 

спортивних майданчиків  

закладів освіти; 

2018-

2020 

роки 

Відділ освіти , 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Маловисківської 

міської ради, 

керівники 

загальноосвітніх 

шкіл, 

позашкільного 

закладу, 

дошкільних 

закладів 

 

 

Місцеві 

бюджети  

570,0 180,0 190,0 200,0 

2. Організація та 

проведення 

фізкультурно-

оздоровчих та 

спортивно-

масових заходів 

серед учасників 

навчально-

виховного 

процесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) участь у обласному етапі 

Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-

спортивної патріотичної 

гри,  проведення районного 

етапу та участь у обласному 

етапі Всеукраїнського 

фізкультурно-патріотичного 

фестивалю школярів 

 

 

2018-

2020 

роки 

Відділ освіти , 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Маловисківської 

міської ради, 

керівники 

загальноосвітніх 

шкіл, 

позашкільного 

закладу 

 

 

Місцевий 

бюджет 

 

22,5 7,5 7,5 7,5 
Забезпечення 

фізичного 

розвитку 

дітей та 

молоді 

засобами 

фізичної 

культури та 

спорту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) участь у обласних 

змаганнях зі спортивного 

туризму серед педагогічних 

працівників та працівників 

відділів освіти 

 

2018-

2020 

роки 

Відділ освіти , 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Маловисківської 

міської ради, 

Місцевий 

бюджет 

 

15,0 5,0 5,0 5,0 



керівники 

загальноосвітніх 

шкіл, 

позашкільного 

закладу, 

дошкільних 

закладів 

 

 

3) проведення гурткової 

роботи з фізичної 

культури; 

2018-

2020 

роки 

Відділ освіти , 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Маловисківської 

міської ради, 

керівники 

загальноосвітніх 

шкіл, 

позашкільного 

закладу 

 

 

Місцевий 

бюджет 

 

410,0 120,0 140,0 150,0 



3.Стимулюва-

ння покращення 

організації 

фізкультурно-

оздоровчої та 

спортивно-

масової роботи. 

Проведення конкурсу-огляду 

на кращу організацію 

фізкультурно-оздоровчої та 

спортивно-масової роботи 

серед навчальних закладів; 

2018-

2020 

роки 

Відділ освіти , 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Маловисківської 

міської ради, 

керівники 

загальноосвітніх 

шкіл, 

позашкільного 

закладу, 

дошкільних 

закладів 

 

 

Місцевий 

бюджет 

 

9,0 2,5 3,0 3,5 Підвищення 

мотивації до 

організації 

фізкультур-

но-спортив-

ної роботи 

           УІІ.  СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ ТА СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

1. Профілактика 

дитячого 

травматизму. 

1) Проведення районного 

огляду-конкурсу стану 

охорони праці в 

загальноосвітніх навчальних 

закладах; 

 

 

2018-

2020 

роки 

Відділ освіти , 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Маловисківської 

міської ради, 

керівники 

загальноосвітніх 

шкіл, 

позашкільного 

закладу 

 

 

Місцеві 

бюджети  

9,0 2,5 3,0 3,5 Покращення 

умов безпеки 

життєдіяль-

ності для 

учасників 

навчально-

виховного 

процесу 

 2) проведення конкурсів-

оглядів, змагань серед 

загонів юних інспекторів 

руху, дружин юних 

пожежних, рятувальників, 

  Місцеві 

бюджети  

60,0 15,0 20,0 25,0 Покращення 

умов безпеки 

життєдіяль-

ності для 

учасників 



 

конкурсів творів, малюнків, 

інших творчих конкурсів 

серед дітей та забезпечення 

їх участі у відповідних 

обласних та Всеукраїнських 

етапах. 

 

навчально-

виховного 

процесу 

 Разом за Програмою   Місцеві 

бюджети  

     


