
 
У К Р А Ї Н А 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

проєкт    Р І Ш Е Н Н Я     

 

«15» грудня 2021 р.                                                 19 позачергова сесія 8 скликання 

 

Про затвердження Програми розвитку освіти 

Лука-Мелешківської територіальної громади на 

2022 рік 

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про освіту», «Про загальну середню 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 Лука-Мелешківської 

територіальної громади на 2022 рік (додається). 

2. Затвердити порядок використання коштів, передбачених на виконання 

заходів «Програми розвитку освіти Лука-Мелешківської територіальної громади 

на 2022 рік». 

3. Видатки на реалізацію Програми проводити в межах асигнувань, 

передбачених у бюджеті територіальної громади. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молоді, фізкультури, 

спорту та соціального захисту населення (Р. Лоза). 

 

 

Сільський голова          Богдан АВГУСТОВИЧ 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до рішення 19 позачергової сесії 8 скликання 

 Лука-Мелешківської сільської ради 

№     від 15.12.2021 року 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ОСВІТИ ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022 РІК 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

І. Загальна характеристика програми 

Одним із вагомих управлінських повноважень, які отримали органи 

місцевого самоврядування 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 2022 рік (далі - Програма) Лука- 

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 2022 р. 

5 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього тис. 

грн.: 

22062,00 

5.1 
- з них коштів бюджету 

територіальної громади, тис.грн. 
 

5.2 - коштів інших джерел, тис.грн.  
 



Мелешківської територіальної громади розроблена на підставі Конституції 

України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 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 територіальної громади функціонує вісім 

комунальних та 1 приватний закладів освіти: 

П’ять закладів дошкільної освіти: 

• Комунальний заклад дошкільної освіти «Веселка» Лука-Мелешківської 

сілськьої ради, кількість дітей – 208, потужність закладу – 140 місць; 

• Комунальний заклад «Яришівський заклад дошкільної освіти «Журавлик», 

кількість дітей – 42, потужність ЗДО – 20 місць;  

• Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти «Ластівка» 

Лука-Млешківської сільської ради», кількість дітей - 42, потужність закладу - 68; 

• Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти «Дзвіночок» 

Лука-Млешківської сільської ради», кількість дітей - 38, потужність закладу - 50; 

• Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти «Золотий ключик» 

Лука-Млешківської сільської ради», кількість дітей - 56, потужність закладу - 70. 

та чотири заклади загальної середньої освіти: 

• Комунальний заклад «Заклад загальної середньої освіти – ліцей 

Лука-Мелешківської сільської ради»  з кількістю учнів – 571 та потужністю 

школи – 300 місць. Заклад є опорним і включає три філії: 

- Прибузька філія КЗ «Заклад загальної середньої освіти – ліцей 

Лука-Мелешківської сільської ради» з дошкільним підрозділом, кількість 

учнів – 128, дітей дошкільного віку – 40, потужність – 190 місць; 

- Іванівська філія КЗ «Заклад загальної середньої освіти – ліцей 

Лука-Мелешківської сільської ради», кількість учнів – 63, потужність 

школи - 240 місць; 

- Яришівська філія КЗ «Заклад загальної середньої освіти – ліцей 

Лука-Мелешківської сільської ради», кількість учнів – 154, потужність 

школи – 250 місць; 

 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХИЖИНЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ» ВІННИЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ, кількість учнів – 202, потужність закладу – 300. Заклад включає 

філії: 

- Сокиринецька філія КЗ «ХИЖИНЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ», кількість учнів – 90, 

потужність закладу – 150; 



 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПИЛЯВСЬКА ГІМНАЗІЯ» ВІННИЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ , кількість учнів – 99, потужність закладу – 160 місць; 

 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАКЛАД ОСВІТИ «ДЖЕРЕЛО 

МУДРОСТІ» (навчально-виховний комплекс), кількість учнів – 205, кількість 

вихованців – 51, проектна потужність – 350 місць. 

Так, актуальним питанням для керівництва громади у сьогоденні є 

перевантаженість дитячих садків в селі Яришівка та Лука-Мелешківська, 

відсутність закладу дошкільної освіти у селі Іванівка.  

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 завершення 

ремонту приміщення Іванівської філії КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської 

сільської ради» та покращення матеріально-технічної бази з метою відкриття 

дошкільного підрозділу для забезпечення охоплення дошкільною освітою дітей, 

відповідно до території обслуговування. 

Гострою проблемою стоїть  побудова (добудова) нової школи на території 

села Лука-Мелешківська. Згідно перспективи щодо приросту населення в 

громаді,  прогнозується збільшення загального контингенту здобувачів загальної 

середньої освіти та перенавантаженості закладу, що не дає змогу для створення 

комфортних умов перебування та надання якісних освітніх послуг. Для 

вирішення нагальних питань реформування освітньої галузі Лука-Мелешкіської 

територіальної громади, з метою забезпечення якісної, доступної освіти, 

створення нового комфортного мотивуючого освітнього простору, здійснення 

ефективного освітнього процесу необхідно реалізувати проект реконструкції з 

прибудовою КЗ «ЗЗСО – ліцей Лука-Мелешківської сільської ради». 

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

покращення якості освіти та умов перебування дітей в закладах освіти: 

- створення освітнього середовища, сприятливого для збереження 

фізичного, психічного здоров’я дітей; 

- формування засад здорового способу життя; 

- забезпечення здоровим гарячим харчуванням здобувачів освіти. 

На території громади функціонує ще один опорний заклад КЗ 

«Хижинецький ліцей», що забезпечує загальною середньою освітою учнів 

Сокиринецького старостинського округу.  Заклад потребує капітального 

ремонту (реконструкції) спортивної зали. Реалізація цього проєкту є вкрай 

важливою для освітньої галузі в громаді оскільки має на меті підвищення 

активність учнівської молоді до спортивних занять, зацікавленість учнів в 

проведені спортивно-масових заходів, долучення більшої кількості молоді 

населеного пункту до здорового способу життя. 

Важливим у сфері освіти є також забезпечення регулярного безкоштовного 

підвезення до місця навчання та у зворотному напрямку 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 модернізація мережі 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 закладів освіти 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, підвезення до місць 

навчання, гурткової роботи та додому; 

- організація безпечного та якісного харчування в закладах освіти з 

урахуванням нових норм харчування;  

- 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 та обдарованих дітей; 

- розвиток інклюзивного навчання та покращення якості надання послуг 

дітям з особливими освітніми потребами; 

- підвищення енергоефективності будівель. 

-  
V. Очікувані результати 

 
В результаті виконання Програми очікується: 
- покращення якості освітніх послуг; 
- поліпшення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти; 

- розширення мережі закладів освіти відповідно до соціальних потреб 

громади; 



- охоплення дітей від 3-х років дошкільною освітою; 
- запровадження енергозберігаючих технологій у закладах; 
- участь здобувачів освіти в олімпіадах, турнірах та конкурсах; 
- економія коштів за оплату енергоносіїв. 

VI. Фінансове забезпечення Програми та відповідальні виконавці 

Реалізація заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 

місцевого бюджету Лука-Мелешківської територіальної громади із залученням 

ресурсів державного, обласного бюджетів, перемоги у проектах та грандах, 

коштів інвесторів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

Обсяг фінансування Програми може уточнюватись протягом року 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Додаток до Програми розвитку освіти  

Лука-Мелешківської територіальної громади на 2022 рік 

 

 

№ 
з\п 

Зміст заходів 

Орієнтовний 
обсяг 

фінансування, 2022 

рік тис. грн 

1 Науково-методичне та інформаційне забезпечення закладів дошкільної освіти 

(методичними рекомендаціями для педагогів та батьків, навчальними 

посібниками для дітей) 

В межах 

кошторисних 

призначень 
2 

Підвищення рівня безпеки перебування дітей в закладах дошкільної 

освіти(обладнання дитячих садків засобами протипожежної охорони) 

450,0 

3 

Зміцнення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти (забезпечення 

сучасним обладнанням, меблями, комп'ютерною, побутовою технікою тощо) 

1813,4 

4 

Відшкодування вихователям, які проживають в інших населених пунктах, 

вартості проїзду до місця роботи та у зворотному напрямку 

97,0 

5 Розширення мережі закладів дошкільної освіти 1000,0 
6 Проведення будівельних робіт, реконструкцій, поточних і капітальних ремонтів 

на об'єктах дошкільної освіти, встановлення пандусів, огорож, благоустрій 

територій 

2563,0 

7 

Проведення заходів з енергозбереження (утеплення фасадів, заміна вікон і 

дверей, встановлення енергоощадного обладнання та інш.) 

1150,0 

8 
Забезпечення харчування здобувачів та вихованців закладів освіти 

4500,0 

9 Організація літнього відпочинку дітей в пришкільних таборах 325,0 
10 

Організація оздоровлення і відпочинку дітей пільгових категорій, талановитих 

та обдарованих дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку 

330,0 

11 
Забезпечення розвитку та удосконалення позашкільної освіти через систему 

гуртків, секцій 
660,0 

12 Належне методичне забезпечення освітнього процесу 550,0 
13 Забезпечення підвозу дітей з відділених територій до місць навчання, занять 

гуртками і в зворотному напрямку 

1875,0 

14 

Відшкодування педагогічним працівникам, які проживають в інших населених 

пунктах, вартості проїзду до закладів освіти та у зворотному напрямку 

165,0 

15 Оплата екскурсійних поїздок дітей у супроводі педагогічних працівників 125,0 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                               Оксана ШЕВАНЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
з\п 

Зміст заходів 

Орієнтовний 
обсяг 

фінансування, 

2021рік тис.грн 
16 Забезпечення участі здобувачів освіти та вихованців гуртків у предметних 

турнірах, конкурсах та олімпіадах усіх рівнів 

15,0 

17 Організація та проведення інтерактивних та творчих предметних конкурсів В межах 

кошторисних 

призначень 
18 Підвищення рівня професійної майстерності педагогів в напрямку роботи з 

обдарованими дітьми 
В межах 

кошторисних 

призначень 
19 Виплата премій (стипендій, придбання цінних подарунків) обдарованим і 

талановитим учням, переможцям обласних, всеукраїнських учнівських 

олімпіад, конкурсів 

45,0 

20 
Виплата премій педагогічним працівникам, які підготували переможців 

олімпіад 

45,0 

21 

Оснащення навчальних закладів сучасним обладнанням, інвентарем, меблями, 

навчально-наочними посібниками і підручниками, комп’ютерною, 

мультимедійною, інтерактивною, побутовою технікою та інш. 

1650,0 

22 

Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт шкільних 

приміщень, будівель та споруд, покращення їх технічного стану 

3500,0 

23 Створення та покращення матеріальної бази для занять дітей гуртковою 

роботою 

99,0 

24 Благоустрій та впорядкування пришкільних дворів 1030,0 

25 Утеплення приміщень навчальних закладів  

26 Заміна вікон та зовнішніх дверей 60,0 
27 Заміна світильників з лампами денного світла на енергоефективні в навчальних 

закладах 

15,0 

 Всього 22062,00 
 



 
Додаток 2  

до рішення 19 позачергової сесії 8 скликання 

 Лука-Мелешківської сільської ради 

№     від 15.12.2021 року 

 

Порядок використання коштів, передбачених на виконання заходів 

«Програми розвитку освіти на 2022 рік» 

1. Цей порядок визначає механізм використання коштів бюджету  

територіальної громади на виконання заходів Програми розвитку освіти на 

2022 рік. 

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 закладів дошкільної освіти та в зворотному напрямку на 

підставі довідок керівників установ; 

- придбання матеріалів та оплату послуг з поточного ремонту приміщень, 

проведення капітальних ремонтів в закладах дошкільної освіти, 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; 

- 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 закладів освіти; 

- 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                                               Оксана ШЕВАНЮК 

 


