УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СІМДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 22 жовтня 2020 року

№ 2576
м. Мала Виска

Про затвердження Комплексної
Програми розвитку освіти Маловисківської
міської ради на 2021-2023 роки
Відповідно до ст.ст.25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
керуючись Законом України «Про державні цільові програми», з метою забезпечення
конституційного права громадян на здобуття дошкільної, повної загальної
середньої,позашкільної освіти, створення умов для розвитку доступної та якісної системи
освіти в Маловисківській об’єднаній територіальній громаді, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити Комплексну Програму розвитку освіти Маловисківської міської ради на
2021-2023 роки (додається).
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова Прилуцький
М.М.) та на постійну комісію з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури та спорту
(голова Артишко В.В.).

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради
від 22 жовтня 2020 року № 2576
Секретар ради
Л.ПОСТОЛЮК
___________________________
ПАСПОРТ
Комплексної Програми розвитку освіти
Маловисківської міської ради на 2021-2023 роки

1. Назва Програми
(Назва програми повинна вказувати на її
специфіку)
2. Ініціатор розроблення Програми
3. Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої влади про
розроблення Програми
4. Головний розробник Програми
5. Співрозробники Програми
6. Відповідальний виконавець Програми
7. Співвиконавці Програми Учасники
Програми

Комплексна Програма розвитку освіти
Маловисківської міської ради на 2021-2023
роки
Відділ освіти, молоді та спорту

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого
комітету Маловисківської міської ради
Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого
комітету Маловисківської міської ради
Керівники закладів освіти

8. Термін реалізації Програми

2021-2023 роки

9. Мета Програми

забезпечення якісно нового рівня
розвитку
освіти
об’єднаної
територіальноїгромади;
забезпечення умов рівної доступності
населення
громади
до
сучасної
якісноїосвіти;
суттєве підвищення якості освіти і
виховання, приведення системи освітньої
роботи у відповідність до потребдитини;
створення умов для реалізації права
дітей з особливими освітніми потребами на
отримання рівного доступу до якісноїосвіти;
Забезпечення конституційного права
громадян на здобуття дошкільної, загальної
середньої, позашкільної освіти.

10. Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми, всього:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

в тому числі:
- коштів міського бюджету
- коштів державного бюджету
-кошти позабюджетних джерел
11. Очікувані результати виконання
Програми

12. Ключові показники ефективності

45393,20
24838,20
1192,90

48510,10
26328,50
1271,20

51271,00
27908,20
1344,90

створення рівних умов для доступності
здобувачів освіти до якісної освіти;
підвищення якості
освітнього процесу з урахуванням
досягнень педагогічної науки та якості
надання освітніх послуг;
забезпечення
якості
навчання
і
виховання шляхом впровадження новітніх
педагогічних та інформаційних технологій,
збалансована
швидкісна
система
інформування громадськості про новини та
досягнення освіти;
трансформація освітнього сектора на
інноваційне середовище, у якому учні
отримують навички й уміння самостійно
оволодівати знаннями
Системний моніторинг реалізації Програми
та її фінансування; участь батьків і
громадськості у незалежному оцінюванні
якості освіти

Комплексна ПРОГРАМА
розвитку освіти
Маловисківської міської ради на 2021-2023 роки

І. Загальні положення
Відділ освіти, молоді та спорту (далі – Відділ ) - це структурний підрозділ
Маловисківської міської ради Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади,
який підпорядковується Маловисківській міській раді.
У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України та Законами України,
Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції та законів України актами Кабінету Міністрів України, Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», документами Міністерства
освіти і науки України, регіональними програмами розвитку освіти.
ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
На території Маловисківської ОТГ функціонує 5 закладів загальної середньої освіти, в
яких здобувають освіту 1394 учнів у 69 класах (середня наповнюваність класів – 20,2). Всі
заклади освіти з українською мовою навчання. Як предмет вивчається англійська мова (1394
учнів), німецька мова (129 учнів), російська мова (51 учнів). Освітній процес забезпечують
137 учителів. В закладах загальної середньої освіти вчителі-предметники організовують
роботу 33 предметних гуртків для 586 дітей.
100% дітей шкільного віку охоплено навчанням. В закладах загальної середньої освіти
забезпечено впровадження нового змісту початкової освіти згідно з Концепцією «Нова
українська школа». Вчителі, які викладають у семи 1-х класах, пройшли підвищення
кваліфікації. Проведено інформування батьків. Придбано обладнання та меблі. Під час
поточних ремонтів закладів освіти впроваджуються елементи нового освітнього простору. В
10-х класах впроваджено профільне навчання. Під час тарифікації закладів загальної
середньої освіти вжито заходів по усуненню випадків нефахового викладання предметів
навчального плану. Маловисківська загальноосвітня школа №3 І-ІІІ ступенів визначена
опорною школою Маловисківського освітнього округу (рішення Маловисківської міської
ради від 31.05.2017 р. №599). В 2020 році Паліївський НВК реорганізовано в Паліївську
філію «Гімназія-заклад дошкільної освіти» Маловисківської ЗШ №3 І-ІІІ ступенів,
Олександрівський НВК реорганізовано в Олександрівську філію «Початкова школа-заклад
дошкільної освіти» Маловисківської ЗШ №3 І-ІІІ ступенів. Опорна школа має 4 шкільні
автобуси, які підвозять 301 учнів та 20 вчителів. Всі заклади освіти обладнані пандусами та
кнопками виклику, забезпечено безперешкодний доступ до першого поверху приміщень. В
Маловисківській ЗШ №3 І-ІІІ ступенів облаштовано спеціальну кімнату для проведення
занять з дітьми з особливими освітніми потребами, придбано сходовий підйомник та
забезпечено безперешкодний доступ дітей з особливими освітніми потребами до третього
поверху.
Заклади загальної середньої освіти мають 14 інтерактивних комплексів, 8 комплектів –
екран+мультимедійний проектор), 35 принтерів, 149 персональних комп’ютерів (підключено
до мережі інтернет – 98), 22 ноутбуків, 4 планшети. Середня кількість учнів на 1 комп’ютер –
7,9. В закладах обладнано 2 кабінети математики, 2 кабінети хімії, 1 кабінет біології, 4
кабінети української мови та літератури, 1 кабінет іноземної мови з лінгафонним
обладнанням. Всі заклади підключені до мережі Інтернет та мають веб-сайти. Всі заклади
мають власні котельні, водогін з гарячою водою, каналізацію.
Актуальними питаннями залишаються:

- формування спроможної освітньої мережі в ОТГ та підготовка Статутів закладів освіти
відповідно до чинного законодавства;
- організації освітнього процесу та управлінської діяльності.
- покращення організації харчування у закладах дошкільної та загальної середньої освіти;
- дотриманнання санітарних норм харчування вихованців;
-знизився престиж педагогічної праці, відбувається відплив перспективної творчої молоді в
інші галузі економіки та за межі України, має місце процес старіння педагогічних кадрів.
ІІІ. Визначення мети програми
Мета Програми:
 забезпечення обов’язкової дошкільної освіти для дітей старшого дошкільного віку,
підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості;
 підвищення рівня охоплення позашкільною освітою дітей шкільного віку та поліпшення її
якості;
 впровадження «Нової Української Школи», як стратегічної основи для розвитку освіти в
громаді;
 перебудова освітнього процесу на засадах «розвиваючої педагогіки», спрямованої на
раннє виявлення потенціалу (задатків) у дітей та їх найбільш повне розкриття з
урахуванням вікових та психологічних особливостей;збільшувати кількість учнів –
переможців предметних олімпіад та конкурсів різних рівнів, включаючи конкурс-захист
науково-дослідницьких робіт МАН;
 забезпечення розвитку та функціонування української мови як державної, створення умов
для вивчення іноземних мов;
 побудова ефективної системи національного виховання на засадах загальнолюдських,
полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного,
культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості,
громадянина України і світу, підготовка молоді до свідомого вибору сфери
життєдіяльності;
 забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі, створення
сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу освітнього
процесу;
 посилення мовної, інформаційної, екологічної, економічної, правової підготовки
здобувачів освіти;
 підвищення якості підготовки здобувачів освіти до зовнішнього незалежного оцінювання;
 створення здоров’язберігаючого освітнього середовища, ефективної системи інклюзивної
освіти;
 створення умов для забезпечення змістовного дозвілля учнівської молоді, підвищення
ефективності роботи з попередження правопорушень та злочинності серед учнівської
молоді, формування здорового способу життя молоді;
 забезпечення охорони та зміцнення здоров’я здобувачів освіти через реалізацію права
дитини на медичне обслуговування та харчування;
 створення належних умов для літнього оздоровлення дітей і підлітків;
 посилення ролі управлінської діяльності керівників закладів освіти у створенні якісної
системи освітньої діяльності в закладах освіти;
 впровадження заходів з енергозбереження, забезпечення належної підготовки закладів та
установ освіти до нового року та роботи в осінньо-зимовий період;
 продовження роботи із зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти;

 удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
педагогічних та керівних кадрів системи освіти; підвищення їх управлінської культури;
 розвиток професійних компетентностей учительства, від переорієнтації якого передусім
залежить успіх освітньої реформи.
ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, заходи Програми та
показники результативності.
Для модернізації системи освіти з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі та
місцевих потреб, удосконалення змісту освіти відповідно до державних стандартів
дошкільної, загальної середньої освіти, впровадження сучасних педагогічних технологій,
підвищення якості знань учнів необхідно:
1. Сприяти створенню в освітніх закладах умов, які відповідають сучасним вимогам
розвитку освіти та забезпечують якісне проведення освітнього процесу.
2. Забезпечити психолого-педагогічний, медичний та методичний супровід освітнього
процесу у ЗДО та ЗЗСО.
3. Сприяти створенню освітнього середовища для освіти дошкільнят і учнів з особливими
освітніми потребами.
4. Оптимізувати мережу ЗЗСО відповідно до демографічної ситуації.
5. Сприяти досягненню нової сучасної якості дошкільної,загальної середньої,
позашкільної освіти, відповідно до запитів та можливостей дошкільнят, здобувачів
освіти, вихованців; максимальне наближення навчання і виховання кожного учня,
вихованця до їх здібностей та особливостей.
6. Забезпечити підвезення учасників освітнього процесу до місць навчання і додому.
7. Забезпечити участь здобувачів освіти (вихованців), педагогічних працівників у міських,
обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях, конкурсах, змаганнях, виставках,
конференціях тощо.
8. Забезпечити розвиток сучасного інформаційно-комунікаційного, матеріальнотехнічного оснащення освітнього процесу в кожному закладі загальної середньої освіти;
забезпечення широкого доступу до інформаційних ресурсів Інтернету.
9. Створювати можливості індивідуального вибору старшокласників відповідно до їх
освітніх потреб, нахилів та здібностей через диференціацію навчання у старшій школі,
розвиток умов для профільного навчання.
10. Підвищити рівень організації роботи щодо зміцнення здоров’я учасників освітньовиховного процесу,забезпечити ефективність фізкультурно-оздоровчої роботи.
V. Проведення оцінки соціально-гендерного впливу заходів Програми
Утвердження в освіті принципу дитиноцентризму – максимальне наближення
навчання і виховання дитини до її сутності, здібностей та врахування особливостей, що буде
сприяти саморозвитку особистості.
Право дітей віком від 2 до 18 років з особливими освітніми потребами, що
проживають на території Маловисківської ОТГ на здобуття дошкільної та загальної середньої
освіти забезпечено шляхом проведення «Інклюзивно-ресурсним центром» Маловисківської
районної ради Кіровоградської області комплексної психолого-педагогічної допомоги та
забезпечення системного кваліфікованого супроводження та інших заходів, передбачених
чинним законодавством України. В 2020-2021 навчальному році в закладах загальної
середньої освіти Маловисківської міської ради організовано інклюзивне навчання для 11
учнів та індивідуальне (за станом здоров’я) – для 10 учнів.
В закладах освіти 59 учнів з малозабезпечених сімей. 34 дітей-сиріт, 20 учнів з
інвалідністю, 6 учнів з числа внутрішньо переміщених осіб, 43 учнів – дітей учасників

бойових дій. В Маловисківській ЗШ №3 І-ІІІ ступенів та Маловисківській ЗШ №4 І-ІІІ
ступенів організовано роботу 5 груп продовженого дня для 135 дітей 1-4-х класів. 791 учнів
користується гарячим харчуванням, з них 675 – безплатно.
Здійснюється формування медіа- та інформаційної грамотності й культури учасників
освітнього процесу; забезпечення рівного доступу дітей та дорослих будь-якого віку й стану
здоров’я до якісної основної освіти та можливості отримання відповідного документу про
освіту.
В умовах високого динамізму розвитку науки та освіти, стрімкого оновлення системи
знань на перший план виступають завдання перегляду змісту, форм і методів навчання,
орієнтації освіти на особистість учня, запровадження нових технологій навчання, які
забезпечували б високу якість підготовки випускників закладів загальної середньої освіти.
В процесі впровадження Програми необхідно виявляти реальні потреби окремих
соціально-гендерних груп, а також наслідки для таких груп від реалізації Програми розвитку
надання освітніх послуг. Це сприятиме підвищенню результативності державних і приватних
інвестицій, а отже, соціальній стабільності та сталому розвитку громади. Покращення
доступу до освітніх послуг для дітей сільської місцевості, віддалених від адміністративного
центру ОТГ.
VІ. Очікувані результати реалізації Програми
Реалізація Програми забезпечить:
1.
якісне надання освітніх послуг дітям громади, проведення моніторингу
актуальності та ефективності освітніх послуг;
2.
максимальне делегування
адміністративних
і
навчально-методичних
повноважень до рівня закладу освіти в поєднанні з належним управлінням у
самих закладах освіти та забезпеченні якості управління.
3.
створення освітнього простору Маловисківської ОТГ з метою стимулювання
надання якісних освітніх послуг;
4.
створення сучасної матеріально-технічної бази опорної школи;
5.
створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами;
6.
максимальне задоволення освітніх потреб населення громади;
7.
підвищення якості освітніх послуг внаслідок професійного зростання
працівників, що їх надають;
8.
покращення доступу до освітніх послуг для дітей сіл, віддалених від
адміністративного центру ОТГ.
VІІ. Обсяги та джерела фінансування програми
Фінансування здійснюватиметься в межах централізованих субвенцій з державного та
обласного бюджетів на виконання державних, обласних програм у галузі освіти, місцевого
бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.
VІІІ. Строки та етапи виконання програми
Програма розрахована на 3 роки. Етапи – ІІ семестр 2020-2021 навчального року, літнє
оздоровлення дітей, підготовка закладів освіти до нового 2021-2022 начального року, І
семестр 2021-2022 начального року, ІІ семестр 2021-2022 навчального року, літнє
оздоровлення дітей, підготовка закладів освіти до нового 2022-2023 начального року, І
семестр 2022-2023 начального року, ІІ семестр 2022-2023 навчального року, літнє
оздоровлення дітей, підготовка закладів освіти до нового 2023-2024 начального року, І
семестр 2023-2024 начального року.

ХІХ. Координація та контроль за ходом виконання програми
Основними напрямками контролю за реалізацією Програми є щорічна звітність на
сесії міської ради та висвітлення ходу реалізації Програми в засобах масової інформації.

Додаток
до рішення міської ради
від 22 жовтня 2020 року №2576
НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ
Комплексної Програми розвитку освіти у Маловисківській міській об’єднаній територіальній громаді на 2021-2023 роки

№
з/
п

1

1

Завдання

2
Забезпечувати
умови рівної
доступності для
населення
об’єднаної
територіальної
громади, здобуття
сучасної якісної
освіти, що
відповідає
актуальним і
перспективним
запитам

2

Розвивати мережу
ЗЗСЗ та ЗДО з
урахуванням
демографічних,
економічних,
соціальних
перспектив.

3

Формування
єдиного освітнього
простору,
покращення

Зміст заходів

3
Створення умов для
забезпечення якісної
освіти удосконалення
матеріально-технічної
бази освіти закладів;
Забезпечення пожежної
безпеки,
цивільного
захисту, охорони праці
закладів;

оптимізація
(модернізація) мережі з
урахуванням та
необхідності підвищення
якості освіти.

забезпечення закладів
освіти безлімітним
високошвидкісним
доступом до обласних,

Цільова
група
(жінки/чо
ловіки
різних
груп
3

Термі
н
викон
ання

Джерела
Фінансува
ння

2021 рік
4

5

20212023

Відділ
освіти,
молоді
та
спорту
Маловис
ківської
міської
ради

Не
залежно
від статі

Не
залежно
від статі
20212023

Не
залежно
від статі

Викона
вці

Орієнтовані обсяги
фінансування по роках,
тис. грн.

20212023

Відділ
освіти,
молоді
та
спорту
Маловис
ківської
міської
ради
Відділ
освіти,
молоді
та

6

7

результат
2022 рік
8

2023 рік
9

Місцевий
бюджет
11470,00

Місцевий
бюджет

35794,70

12038,00

38203,60

12473,40

40424,90

Місцевий
бюджет
276,00

295,50

Очікуваний
результат

412,30

11

Покращення умов для
перебування здобувачів
освіти, педагогів у
закладах та підвищення
якості освіти

Створення оптимальної
мережі закладів
загальної середньої
освіти, ЗДО
для надання
якісних
освітніх
послуг
Покращення доступу до
мережі
Інтернет

доступу до
інформаційних
освітніх ресурсів.

4.

5.

Підготовка,
підвищення рівня
професійної
компетентності
вчителів з
використання
інформаційнокомунікаційних
технологій.

Забезпечення
модернізації
Інфраструктури
освіти

українських та всесвітніх
Інтернет-ресурсів з
використанням 3G
технологій

Забезпечення проведення
заходів з метою
впровадження
інформаційнокомп’ютерних
технологій у навчальний
процес.

Використання комп’ютерної техніки для
викладання навчальних
предметів та електронні
підручники

Не
залежно
від статі
20212023

Не
залежно
від статі
20212023

Не
залежно
від статі

6.

Забезпечення
належного стану
матеріальнотехнічної бази

Проведення капітальних
та поточних ремонтів,
реконструкція та
оснащення приміщень.

20212023

спорту
Маловис
ківської
міської
ради
Відділ
освіти,
молоді
та
спорту
Маловис
ківської
міської
ради
Відділ
освіти,
молоді
та
спорту
Маловис
ківської
міської
ради
Відділ
освіти,
молоді
та
спорту
Маловис
ківської
міської
ради

Місцевий
бюджет

17,50

Місцевий
бюджет

46,40

Місцевий
бюджет

546,00

18,70

49,60

584,40

19,80

Розширення форм і
методів навчання з
використанням
інформаційнокомунікацій-них
технологій

52,50

616,50

Забезпечення
норм протипожежної
безпеки, охорони праці
учасників освітнього
процесу

7..

Здійснення
моніторингу
системи
профільного
навчання

Збереження мережі
закладів освіти з
поглибленим і
профільним вивченням
окремих предметів
Забезпечення
необхідним обладнанням
профільного навчання

Забезпечення
норм
протипожежної
безпеки, та охорони
праці учасників
освітнього процессу.
Встановлення системи
відеоспостереження для
забезпечення безпеки та
контролю

8.

Сформувати у
закладах освіти
середовище,
сприятливе для
збереження здоров′я
та забезпечення
здорового способу
життя

9.

Забезпечення
рівного доступу
дітей із обмеженими фізичними
можливостями до
приміщень освітніх
закладів

Створення належних
умов для розвитку
дітей з особливими
освітніми потребами

Забезпечення
функціонування та
створення належних
умов для психологомедикопедагогічного
супроводу;

Облаштування
спеціальних кабінетів
для спеціалістів з
інклюзивної освіти

10.

20212023

Відділ
освіти,
молоді
та
спорту
Маловис
ківської
міської
ради

20212023

Відділ
освіти,
молоді
та
спорту
Маловис
ківської
міської
ради

20212023

Відділ
освіти,
молоді
та
спорту
Маловис
ківської
міської
ради

20212023

Відділ
освіти,
молоді
та
спорту
Маловис
ківської
міської
ради

Не
залежно
від статі

Не
залежно
від статі

Не
залежно
від статі

Місцевий
бюджет

Місцевий
бюджет

Місцевий
бюджет

Місцевий
бюджет

1614,00

710,70

330,60

31,00

1727,80

760,80

353,90

33,50

1847,40

Забезпечення
відкритого доступу
громадськості до
інформації про
профільність у засобах
масової інформації, на
Web- caйтах.
Забезпечення умов для
реалізації можливостей
особистості, пошуку
обдарованої молоді

804,00

Покращення умов
безпеки життєдіяльності для учасників
освітнього процесу.

374,10

Надання якісних
освітніх послуг дітям з
особливими освітніми
потребами

35,40

Розширення мережі
інклюзивних груп ,
класів забезпечивши їх
відповідними
педагогічними
кадрами: асистент
вчителя, соціальний
педагог

11

Забезпечити якісне
медичне
обслуговування
учасників
освітнього процесу.

12

Забезпечити
безкоштовне
підвезення учнів та
вчителів, які
проживають на
відстані понад 3км
від закладів освіти,
до місця навчання,
роботи і та у
зворотньому
напрямках

13

Забезпечити
фаховий психологопедагогічний
супровід дітей
соціальнонезахищених
категорій

14

15

Забезпечити
ЗЗСО гарячим
харчуванням та
безкоштовним
харчуванням
учнів пільгових
категорій
Забезпечення
витрат
комунальних
послуг та
енергоносіїв для
сталого процесу

Здійснення нагляду за
якістю харчування,
дотримання санітарно
гігієнічних норм
профілактична робота

Не
залежно
від статі

Збереження та
утримання парку
шкільних автобусів та
створення матеріальної
бази для їх
обслуговування

Не
залежно
від статі

Створити належні
умови для здобуття
якісної освіти
соціально-незахищених
категорій

Забезпечення
харчуванням учнів 14 класів та дітей
пільгових категорій 511 класів

Передбачати в
бюджеті кошти на
стабільну роботу
закладів освіти

Відділ
освіти,
молоді
та
спорту
Маловис
ківської
міської
ради

20212023

Не
залежно
від статі
20212023

Не
залежно
від статі
20212023

Не
залежно
від статі

20212023

Відділ
освіти,
молоді
та
спорту
Маловис
ківської
міської
ради
Відділ
освіти,
молоді
та
спорту
Маловис
ківської
міської
ради
Відділ
освіти,
молоді
та
спорту
Маловис
ківської
міської
ради
Відділ
освіти,
молоді
та
спорту
Маловис

Місцевий
бюджет

27,60

29,50

31,20

Місцевий
бюджет

1480,00

1583,60

1723,30

Місцевий
бюджет

675,00

722,20

763,30

Місцевий
бюджет

Місцевий
бюджет

1653,20

5420,00

1769,70

5801,70

Покращення умов
безпеки життєдіяльності для учасників
навчально-виховного
процесу

Забезпечення підвозу
учнів та вчителів до
закладів освіти шкіл
об’єднаної
територіальної
громади

Створення умов для
здобуття якісної освіти

1920,20

Створити вшкільних
їдальнях умови, що
відповідають вимогам
санітарноепідеміологічним
правилам і нормам

6199,70

Створювати необхідні
організаційні, технічні
та фінансовоекономічні умови для
виконання визначених
пріоритетних напрямів

організації
освітнього
процесу

16

17

18

19

20

Забезпечення
підтримки
обдарованої молоді,
створення умов для
її розвитку

Забезпечення
належного рівня
проведення
педагогічного
процесу навчання

Збереження та
розвиток існуючої
мережі гуртків
позашкільної освіти

Проведення
моніторингу
потреби в
педагогічних
працівниках для
дошкільних,
закладів загальної
середньої та
позашкільної освіти
Організувати
роботу дитячих
пришкільних

Передбачати в бюджеті
кошти на преміювання
переможців і призерів
обласних конкурсів,
переможців і призерів
Всеукраїнських

Організація підвищення
кваліфікації
педагогічних з метою
оптимізації системи
підвищення кваліфікації

Створення умов для
здобуття якісної
позашкільної освіти
Залучення дітей з
девіантною
поведінкою,
соціально не
захищених

Стабілізація кадрового
складу дошкільних,
загальноосвітніх,
позашкільного закладів.

Створення умов для
повноцінного
літнього
відпочинку
і

Не
залежно
від статі
20212023

Не
залежно
від статі
20212023

Не
залежно
від статі

20212023

Не
залежно
від статі
20212023

Не
залежно
від статі

20212023

ківської
міської
ради
Відділ
освіти,
молоді
та
спорту
Маловис
ківської
міської
ради
Відділ
освіти,
молоді
та
спорту
Маловис
ківської
міської
ради

Відділ
освіти,
молоді
та
спорту
Маловис
ківської
міської
ради

Відділ
освіти,
молоді
та
спорту
Маловис
ківської
міської
ради
Відділ
освіти,
молоді

Місцевий
бюджет

Місцевий
бюджет

Місцевий
бюджет

551,10

115,40

2490,75

Місцевий
бюджет

7967,50

Місцевий
бюджет

194,30

590,00

123,45

2667,00

623,40

130,50

2818,00

8507,50

8990,70

234,75

248,00

розвитку галузі,
поліпшення якісних
показників.
Популяризація
здобутків
учнівської
молоді через
засоби
масової
інформації,
оформлення
збірок
творчих робіт учнів;
Стимулювання
досягнень обдарованих
учнів та іх наставників

Підвищення
професійного рівня
педагогічних
працівників

Розвиток здібностей
дітей шляхом
охоплення
позашкільною
освітою
Забезпечення
інформування
громадян про
роботу
позашкільного
закладу

Підвищення престижу
педагогічної професії
та утвердження
високого соціального
статусу вчителя
Збільшення
кількості дітей,
охоплених

таборів відпочинку
з денним
перебування.
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Організація та
проведення
фізкультурнооздоровчих та
спортивно-масових
заходів серед
учасників
навчальновиховного процесу.

ВСЬОГО

оздоровлення
дітей
шкільного віку громади,
особливо дітей соціально
незахищених категорій;
Збільшення
обсягів
фінансування з міського
бюджету на потреби
відпочинку
та
оздоровлення;

та
спорту
Маловис
ківської
міської
ради

Не
залежно
від статі
Участь у обласному
етапах Всеукраїнських
дитячо-юнацьких
військово-спортивних,
патріотичнихіграх,
проведення міських
етапів

20212023

Відділ
освіти,
молоді
та
спорту
Маловис
ківської
міської
ради

організованими
формами
оздоровлення та
відпочинку

Місцевий
бюджет

14,65

14,60

15,50

71424,30

76109,80

80524,10

Забезпечення
фізичного
розвитку
дітей
та
молоді
засобами
фізичної
культури та спорту.
Участь у обласних
змаганнях
зі
спортивного
туризму
серед
педагогічних
працівників
та
працівників
відділів
освіти

