
 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 315 

 

21грудня 2018 року                                                       19  сесія  7 скликання 

 

Про затвердження Програми розвитку освіти на 2018 – 2020 роки (у 

новій редакції) 

 
 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», 

Бюджетного кодексу України а також основних положень концепції «Нової 

української школи», сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити  Програму розвитку освіти на 2018-2020 роки 

(додається). 

2. Затвердити порядок використання коштів, передбачених на 

виконання заходів «Програми розвитку освіти на 2018-2020 роки» 

 

3. Видатки на реалізацію Програми проводити в межах асигнувань, 

передбачених у бюджеті об’єднаної територіальної громади.  

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку (Юрченко Н.Г.). 

   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                        Володимир Сич 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення 19 сесії сільської ради 

 7 скликання №315 від 21.12.2018 року 

 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ОСВІТИ ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКОЇ 

ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2018 -2020 РОКИ 

 

                                           ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

1 Ініціатор розроблення 

програми 
Лука-Мелешківська сільська рада 

2 Розробник програми Виконавчий комітет сільської ради 

3 Відповідальні виконавці 

програми 

Лука-Мелешківська сільська рада, 

керівники закладів освіти 

4 Терміни реалізації програми 2018-2020 р.р. 

5 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього тис. 

грн.: 

40557,9 

5.1 - з них коштів бюджету 

об'єднаної громади, тис.грн. 
27453,9 

5.2 - коштів інших джерел, тис.грн. 12000,0 

 

І. Загальна характеристика програми 

Одним із вагомих управлінських повноважень, які отримали органи 

місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад є право і 

можливість на формування власної і ефективної системи забезпечення 

освітніми послугами населення своєї громади.  

  З урахуванням соціальної значимості галузі освіти і домінуючого обсягу 

видаткової частини бюджету територіальної громади на її утримання, це 

завдання є одним із першочергових і найбільш актуальних.  

 Сучасна освіта стає стратегічною основою розвитку особистості. Вона 

формує, виховує людину, здатну до саморозвитку, до опрацювання 

різноманітної інформації, використання одержаних знань, які необхідні їй 

для подальшого життєвого та професійного вибору, допоможуть 

орієнтуватися в сучасних реаліях,  підготують до життя. Цього потребує 

сучасне суспільство, ринок праці, що стрімко розвивається. Перехід від 

індустріального до інформаційно-технологічного суспільства неможливий 

без впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання, 

максимальної індивідуалізації навчального процесу, створення умов для 

саморозвитку і самонавчання дітей, осмисленого визначення ними своїх 

можливостей і життєвих цінностей. 



  Програма розвитку освіти на 2018-2020 роки (далі – Програма) 

Якушинецької об'єднаної територіальної громади розроблена на підставі 

Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 

«Про позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Бюджетного кодексу України, а також основних положень концепції «Нової 

української школи».  

Загальна спрямованість розвитку освіти територіальної громади полягає у 

необхідності приведення її у відповідність до європейських стандартів, 

потреб сучасного життя, цілеспрямованої орієнтації на задоволення запитів 

жителів населених пунктів щодо якісної та доступної освіти. 

 

ІІ. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 

 На території Лука-Мелешківської об'єднаної територіальної громади 

функціонує шість закладів освіти: 

два заклади дошкільної освіти: 

  Лука-Мелешківський дошкільний навчальний заклад «Веселка», кількість 

дітей – 216, потужність дитячого садка – 140 місць; 

 Яришівський дошкільний навчальний заклад «Журавлик», кількість дітей – 

40, потужність дитячого садка – 20 місць 

та чотири заклади загальної середньої освіти: 

 «Лука-Мелешківський ліцей Лука-Мелешківської сільської ради, 

кількість учнів - 515,  потужність школи – 300 місця; 

 «КЗ «Прибузький навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-

ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад, кількість учнів - 113, дітей 

дошкільного віку – 42, потужність НВК – 190 місць; 

  «Іванівська середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів», кількість учнів – 

57, потужність школи – 240 місць; 

 «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Яришівка», кількість учнів – 162, 

потужність школи – 280 місць; 

У зв’язку із змінами у демографічній ситуації, існуюча мережа закладів 

освіти не в змозі задовольнити повної потреби усіх дітей.  

Так, актуальним питанням для влади у сьогоденні є перевантаженість 

дитячого садка в селі Якушинці та відсутність дитячого садка в селі Зарванці.   

Вирішення проблем дошкільної освіти стає все більш пріоритетним 

напрямом у державі загалом і в громаді зокрема. Законом України „Про 

дошкільну освіту” передбачено обов’язковість здобуття дошкільної освіти 

дітьми старшого дошкільного віку. Тому, вкрай необхідним є проведення 

ремонту приміщення для ще однієї додаткової групи та закупівля необхідного 

обладнання у Лука-Мелешківський дошкільний навчальний заклад «Веселка». 

Гострою є також проблема побудови (добудови) на території села Лука-

Мелешківська з чисельністю населення понад три з половиною тисячі 

сучасної школи І-ІІІ ступеня для задоволення потреб у здобутті повної 

загальної середньої освіти дітей шкільного віку. 

Поряд із цим, є ще цілий ряд завдань, які необхідно вирішувати для 

покращення якості освіти та умов перебування дітей в закладах освіти.    



Так, створення освітнього середовища, сприятливого для збереження 

фізичного, психічного здоров’я дітей, формування засад здорового способу 

життя, забезпечення гарячим харчуванням є пріоритетом діяльності сучасного 

освітнього закладу, яке дасть значні дивіденди в майбутньому.  

Важливим у сфері освіти є також забезпечення регулярного 

безкоштовного підвезення до місця навчання і додому школярів.   

Ще одним з пріоритетів є створення належних умов для здійснення 

системного підходу до навчально–методичного забезпечення педагогічного 

процесу, підвищення рівня і фахової підготовки кадрів. Організація освітнього 

процесу в закладах освіти має відповідати сучасним вимогам інформаційного 

суспільства, яке характеризується вільним доступом до великих обсягів 

інформації.  

            

ІІІ. Мета Програми 

   Метою Програми є вдосконалення системи освіти, утворення єдиного 

освітнього простору в межах територіальної громади, пошук ефективних 

шляхів підвищення якості освітніх послуг, впровадження сучасних 

інноваційних технологій і засобів навчання, розширення мережі закладів 

освіти відповідно до соціальних потреб громади, соціальний захист усіх 

учасників освітнього процесу.  

 

ІV. Основні завдання Програми 

 Основними завданнями Програми є: 

- підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення 

її якості; 

- розвиток мережі освітніх закладів з урахуванням демографічних 

показників; 

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, зокрема, 

забезпечення сучасною технікою і обладнанням, проведення ремонтних 

робіт; 

- створення   безпечних умов навчання та виховання, забезпечення дітей 

гарячим харчуванням, підвозом до місць навчання, гурткової роботи та 

додому; 

- відшкодування вартості проїзду до закладів освіти та у зворотному 

напрямку педагогам та вихователям;   

- організація відпочинку та оздоровлення дітей у літній період. 

- впровадження сучасних методів розвитку освіти;  

- підтримка та заохочення здібних дітей; 

- підвищення енергоефективності будівель. 

 

V. Очікувані результати 

В результаті виконання Програми очікується: 



- покращення якості освіти; 

- поліпшення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти; 

- розширення мережі закладів освіти відповідно до соціальних потреб 

громади;  

- охоплення дітей 5-ти річного віку дошкільною освітою; 

- запровадження енергозберігаючих  технологій у закладах; 

-  участь школярів в олімпіадах, турнірах та конкурсах;  

- економія коштів за оплату енергоносіїв. 

 

VІ. Фінансове забезпечення Програми та відповідальні виконавці 

Реалізація заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 

сільського бюджету Лука-Мелешківської об'єднаної територіальної громади 

із залученням ресурсів державного, обласного бюджетів, коштів інвесторів та 

інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

Обсяг фінансування Програми може уточнюватись щороку у межах 

можливостей бюджету. 

 

VІІ. Контроль за виконанням Програми 

Координація і контроль за виконанням Програми покладається на постійну 

комісію сільської ради з питань освіти, культури, охорони здоров'я, молоді, 

фізкультури, спорту та соціального захисту населення. 

 

Сільський голова                                                              Володимир Сич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 
до рішення 19 сесії 7 скликання 

 Лука-Мелешківської сільської ради 
№315 від 21.12.2018 року 

 



№ 

з/п 

Зміст заходів Орієнтовн

ий обсяг 

фінансува

ння, 

тис.грн 

 

в тому числі: 

2018      

рік 

2019      

рік 

2020   рік 

 Напрямок 1. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ЯКІСНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ 

 Науково-методичне та інформаційне  

забезпечення дошкільних закладів  освіти 

(методичними рекомендаціями для педагогів та 

батьків, навчальними посібниками для дітей) 

 В межах кошторисних 

призначень 

 Підвищення рівня безпеки перебування дітей в 

дошкільних закладах (обладнання дитячих 

садків засобами протипожежної охорони) 

450,0 450,0   

 Зміцнення матеріально-технічної бази 

дошкільних навчальних закладів (забезпечення 

сучасним обладнанням, меблями, 

комп'ютерною, побутовою технікою тощо) 

1813,4 565,4 606,0 642,0 

 Відшкодування вихователям, які проживають в 

інших населених пунктах, вартості проїзду до 

місця роботи та у зворотному напрямку 

97,0 30,0 32,0 35,0 

 Розширення мережі дошкільних навчальних 

закладів 

12085,5 12085,5   

 Проведення будівельних робіт, реконструкцій, 

поточних і капітальних ремонтів на об'єктах 

дошкільної освіти, встановлення пандусів, 

огорож, благоустрій територій 

1563,0 500,0 522,0 541,0 

 Проведення заходів з енергозбереження 

(утеплення фасадів, заміна вікон і дверей, 

встановлення енергоощадного  

обладнання та інш.) 

1150,0 50,0 1000,0 100,0 

 Напрямок 2. ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 Забезпечення харчування учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів 

4500,0 1400,0 1500,0 1600,0 

 Організація літнього відпочинку дітей в 

пришкільних таборах 

325,0 100,0 110,0 115,0 

 Організація оздоровлення і відпочинку дітей 

пільгових категорій, талановитих та обдарованих 

дітей в дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку 

330,0 105,0 110,0 115,0 

 Забезпечення розвитку та удосконалення 

позашкільної освіти через систему гуртків, 

секцій 

660,0 200,0 220,0 240,0 

 Належне методичне забезпечення освітнього 

процесу 

550,0 170,0 185,0 195,0 

 Забезпечення підвозу дітей з відділених 

територій  до місць навчання, занять гуртками і в 

зворотному напрямку 

1875,0 600,0 625,0 650,0 

 Відшкодування педагогічним працівникам, які 

проживають в інших населених пунктах, вартості 

проїзду до навчальних закладів та у зворотному 

165,0 50,0 55,0 60,0 



напрямку 

 Оплата екскурсійних поїздок учнів у супроводі  

вчителів 

125,0 40,0 40,0 45,0 

 Напрямок 3. ОБДАРОВАНІ ДІТИ 

 Забезпечення участі учнів та вихованців гуртків 

у предметних турнірах, конкурсах та олімпіадах 

усіх рівнів 

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

 Організація та проведення інтерактивних та 

творчих предметних конкурсів 

 В межах кошторисних 

призначень 

 Підвищення рівня професійної майстерності 

педагогів в напрямку роботи з обдарованими 

дітьми 

 В межах кошторисних 

призначень 

 Виплата премій (стипендій, придбання цінних 

подарунків) обдарованим і талановитим учням, 

переможцям обласних, всеукраїнських 

учнівських олімпіад, конкурсів 

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

 Виплата премій педагогічним працівникам, які 

підготували переможців олімпіад 

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

 Напрямок 4. ПОКРАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

 Оснащення навчальних закладів сучасним 

обладнанням, інвентарем, меблями, навчально-

наочними посібниками і підручниками, 

комп’ютерною, 

 мультимедійною, інтерактивною, 

 побутовою технікою та інш. 

1650,0 500,0 550,0 600,0 

 Будівництво, реконструкція, капітальний та 

поточний ремонт шкільних приміщень, будівель 

та споруд, покращення їх технічного стану 

11910,0 4510,0 4600,0 2800,0 

 Створення та покращення матеріальної бази для 

занять дітей гуртковою роботою 

99,0 30,0 33,0 36,0 

 Благоустрій та впорядкування пришкільних 

дворів 

1030,0 1030,0   

 Напрямок 5. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 

 Утеплення приміщень  навчальних закладів     

 Заміна вікон та зовнішніх дверей  60,0 20,0 20,0 20,0 

 Заміна світильників з лампами денного світла на 

енергоефективні в навчальних закладах 

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

 Всього 40557,9  22475,9 10248,0 6730,0 

 

Секретар сільської ради                                                 Б.І.Августович 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 2 

до рішення 19 сесії 7 скликання 
 Лука-Мелешківської сільської ради 

№315 від 21.12.2018 року 

 

Порядок використання коштів, передбачених на виконання 

заходів «Програми розвитку освіти на 2018-2020 роки» 

 

1. Цей порядок визначає механізм використання коштів бюджету 

об'єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми розвитку 

освіти на 2018-2020 роки. 

2. Мета Порядку полягає в забезпеченні цільового та ефективного 

використання бюджетних коштів.  

3. Обсяг видатків на виконання Програми визначається рішенням сесії 

сільської ради. 

4. Для реалізації заходів Програми, бюджетні кошти використовуються 

на наступні цілі: 

4.1 по напрямку 1 «Створення умов для здобуття якісної дошкільної 

освіти»: 

- придбання методичних матеріалів, посібників, сучасної комп’ютерної 

техніки, меблів, обладнання; 

- придбання мультимедійного обладнання та оргтехніки; 

- оновлення меблів, посуду, постільної білизни, тощо; 

- оплату послуг по утриманню та обслуговуванню приміщень, техніки, 

обладнанню засобами охоронної та протипожежної сигналізації; 

- відшкодування коштів працівникам в межах понесених фактичних 

витрат на під’їзд до дошкільних закладів та в зворотному напрямку на 

підставі довідок керівників установ; 

- придбання матеріалів та оплату послуг з поточного ремонту  

приміщень, проведення капітальних ремонтів в дошкільних закладах, 

впровадження усіх видів енергоощадних технологій; 

- реконструкція будівель, споруд, систем опалення. 

4.2 по напрямку «Покращення якості шкільної освіти»: 

- придбання інвентарю, обладнання, матеріалів, канцтоварів для 

забезпечення навчального процесу та для організації змістовного дозвілля під 

час оздоровлення дітей в пришкільних таборах; 

- придбання продуктів харчування; 

- придбання путівок для оздоровлення дітей в дитячих оздоровчих 

таборах; 

- забезпечення регулярного підвезення до місця навчання і додому учнів 

шляхом укладання договорів з перевізниками або шкільними автобусами;  

- відшкодування коштів педагогічним працівникам в межах понесених 

фактичних витрат на під’їзд до навчальних закладів та в зворотному 

напрямку на підставі довідок керівників навчальних закладів; 



- співфінансування на договірних умовах в утриманні КУ "Будинок 

дитячої та юнацької творчості" Вінницької районної ради та КУ "Вінницький 

районний методичний центр закладів освіти" Вінницької районної ради; 

- залучення педагогічних працівників та сторонніх фахівців для 

належного методичного забезпечення освітнього процесу та ефективної 

роботи гуртків, секцій;   

- оплату екскурсійних поїздок. 

4.3 по напрямку «Обдаровані діти»: 

- нагородження грошовими преміями, подарунками учнів за успіхи в 

навчанні, активну участь у шкільному житті та перемогу в олімпіадах, 

конкурсах, тощо; 

- відзначення педагогічних працівників, які підготували призерів 

олімпіад;  

- виплату стипендій та одноразової допомоги обдарованим дітям;  

- оплату та відшкодування проїзду учням і педагогічним працівникам 

для участі в програмах, конференціях, семінарах, тренінгах.  

4.4 по напряму «Покращення матеріально-технічного забезпечення 

закладів освіти»: 

- придбання комп’ютерної і оргтехніки, обладнання, мультимедійних 

комплексів, побутової техніки; 

- оновлення шкільних меблів; 

- придбання інвентарю, обладнання, матеріалів, канцтоварів для 

забезпечення роботи гуртків; 

- придбання одягу та взуття для дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування; 

- оплату послуг Інтернет-зв'язку усіх навчальних закладів; 

- оплату послуг з поточного ремонту приміщень, будівель та споруд, 

покращення їх технічного стану, встановлення протипожежних та охоронних 

сигналізацій; 

 - будівництво, реконструкція, капітальний ремонт будівель, споруд, 

дворів. 

4.5 по напряму «Енергозбереження та енергоефективність»: 

- заміну вікон та дверей;  

- заміну світильників з лампами денного світла на енергоефективні. 

5. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

6. Використання коштів отриманих з інших джерел (спонсорів, батьків, 

інших джерел не заборонених законодавством) здійснюється в 

установленому законодавством порядку. 

7. Складання та подання фінансової звітності про використання 

бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.  

 

Секретар сільської ради                                                 Б.І.Августович 

 


