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ПАСПОРТ 

програми розвитку освіти Мостівської сільської ради на 

2021-2024 роки 

 

1. Назва Програми:  Програма     розвитку      освіти   Мостівської сільської 
ради   на   2021-2024   роки 

 

2. Підстава для розроблення:  Програму розроблено відповідно до 
Конституції України, Конвенції «Про права дитини» Законів України «Про 
освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 
позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про місцеве 
самоврядування в Україні», постанов Кабінету Міністрів України з питань 
освіти, документів Міністерства освіти і науки України. 
 

3. Розробник Програми : Відділ освіти, молоді та спорту  виконавчого 
органу Мостівської сільської ради. 

 

4. Відповідальні за виконання: Мостівська  сільська рада, відділ освіти, 
молоді та спорту  виконавчого органу Мостівської сільської ради, заклади 
освіти . 

 

5. Мета Програми: забезпечення конституційного права громадян на 
здобуття дошкільної освіти, повної загальної середньої освіти, оптимізації 
мережі навчальних закладів, покращення матеріально-технічного та 
фінансового забезпечення закладів освіти сільської ради, створення умов для 
всебічного розвитку особистості, забезпечення рівного доступу дітей 
громади до якісної освіти.  

 

6. Строки виконання Програми:  початок – 01.01.2021 рік,  закінчення – 

31.12.2024 рік. 
 

7.Етапи виконання: Програма виконується в один етап. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Загальні положення 

Загальна спрямованість модернізації освіти полягає у необхідності 
забезпечення її відповідності європейським стандартам, потребам сучасного 
життя країни та регіону, цілеспрямованій орієнтації на задоволення запитів 
жителів Мостівської  громади щодо якісної та доступної освіти. 

Стратегічний курс суспільства на посилення ролі регіонів у 
регулюванні суспільного життя та соціально-економічного розвитку зумовив 
переоцінку традиційних факторів регіонального розвитку, у тому числі й 
переосмислення функції освіти, набуття нею першочергового значення як 
рушійної сили позитивних суспільних змін в кожній окремо взятій громаді. 

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. 

Програма розвитку освіти Мостівської сільської ради на 2021-2024 

роки визначає стратегічні пріоритети розвитку освіти громади, започатковує 
організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона 
скеровує педагогічну спільноту до реалізації ціннісних пріоритетів 
особистості, суспільства, держави, громади на засадах європейських вимірів 
якості освіти. 

Програма зумовлює модернізацію чинників, від яких залежить якість 
навчально-виховного процесу, змісту, методів, форм навчання і виховання, 
системи контролю й оцінювання, управлінських рішень, 
взаємовідповідальності учасників навчально-виховного процесу. 

 

II. Мета Програми 

 

Метою комплексної Програми розвитку освіти Мостівської сільської 
ради на 2021-2024 роки є: 

 підвищення рівня і доступності якісної освіти відповідно до вимог 
інноваційного розвитку економіки, сучасних потреб суспільства і 
кожної особистості; 

 забезпечення гармонійного розвитку людини як найвищої цінності 
суспільства; 

 підготовка компетентного випускника, успішного громадянина. 
 

 

                  ІІІ. Фінансування Програми 

  

    Фінансування  заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься 

з урахуванням реальних можливостей  місцевого бюджету та з інших джерел, 
не заборонених чинним законодавством. 
 



IV.Управління Програмою та контроль за її виконанням 

Організація та координація виконання комплексної Програми розвитку 
освіти Мостівської сільської ради на 2021-2024 роки покладається на відділ 
освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостівської сільської ради. 

Внесення змін і доповнень до Програми здійснюються Мостівською 
сільською радою за поданням відділу освіти, молоді та спорту  виконавчого 
органу Мостівської сільської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V.  Перелік заходів програми 

Перелік заходів Виконавці 
Термін 
викона

ння 

Обсяги та джерела 

фінансування 

 

Очікуваний 
результат від 

реалізації заходу 

Матеріально-технічна та навчально-методична база навчальних закладів 

1. Заміна покрівлі  Сухобалківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Відділ ОМС 
Мостівської сільської 

ради . 

Протягом 
2021 року 

В межах коштів поточного року 
Покращення матеріальної 

бази опорного закладу 

2. Вимощення зовнішньою плиткою територію  Олександрівської 
ЗОШ І-ІІ ступенів 

Відділ ОМС 
Мостівської сільської 

ради . 

Протягом 
2022 року 

В межах коштів поточного року 
Забезпечення безпечних умов 
перебування учнів у закладі 

3. Обладнання внутрішнього туалету Козубівського НВК  
Відділ ОМС 

Мостівської сільської 
ради . 

Протягом 
2021 року 

В межах коштів поточного року 
Забезпечення зручних умов 
перебування учнів у закладі 

4. Обладнання кабінетів для 1-го класу за проектом «Нова 
українська школа» 

Відділ ОМС 
Мостівської сільської 

ради . 

Протягом 
2021 року 

В межах коштів поточного року 
Покращення матеріальної 

бази ЗЗСО 

5. Облаштування харчоблоку Мостівського ДНЗ  
Відділ ОМС 

Мостівської сільської 
ради . 

Протягом 
2021 року 

В межах коштів поточного року 
Облаштування приміщення  

харчоблоку 

6. Капітальний ремонт  даху та санація Мостівського ДНЗ-НВК  
Відділ ОМС 

Мостівської сільської 
ради . 

Протягом 
2022 року 

В межах коштів поточного року Облаштування приміщення  

7  Закупівля додаткових дитячих меблів для Лідіївського ДНЗіч 

Відділ ОМС 
Мостівської сільської 

ради . 

Протягом 
2021 року 

В  межах коштів поточного року 
Покращення матеріальної 

бази 

8. Заміна вікон на енергозберігаючі у спортивному залі 
Олександрівської  ЗОШ  

Відділ ОМС 
Мостівської сільської 

ради . 

Протягом 
2021 року 

В межах коштів поточного року 
Покращення матеріальної 

бази   



9. Продовжити роботу щодо оновлення обладнання 
мультимедійного забезпечення для кабінетів з природничо-

математичних та технологічних дисциплін. 

Відділ ОМС 
Мостівської сільської 

ради . 

Протягом 
2021-2024 

років 

В межах коштів  Покращення матеріальної 
бази ЗЗСО  

10. Передбачити оновлення та оснащення спортзалів 
спортінвентарем, реконструкція спортмайданчиків 

Відділ ОМС 
Мостівської сільської 

ради . 

Протягом 
2021року 

В межах коштів поточного року 
Покращення матеріальної 

бази  

11. Будівництво нової школи  у с. Мостове  

Мостівська  сільська 
рада, Відділ ОМС 

Мостівської сільської 
ради . 

Протягом 
2021-2023  

роки 

В межах коштів поточних  років 
Покращення матеріальної 

бази. 

12. Завершити оформлення Державних актів на право 
користування земельними ділянками навчальних закладів. 

Мостівська  сільська 
рада, Відділ ОМС 

Мостівської сільської 
ради . 

Протягом 
2021-2022  

років 

В межах коштів поточного року 
Приведення у відповідність  

документації ЗЗСО 

13.Забезпечувати оновлення фондів шкільних бібліотек 
національно-патріотичною літературою про приклади героїчної 
боротьби українського народу за самовизначення і творення 
власної держави, ідеали свободи, соборності та державності.  
 

Відділ ОМС 
Мостівської сільської 
ради ., сільська рада, 

заклади освіти 

Протягом 
2021року 

В межах коштів поточного року 
Покращення матеріальної 

бази  ЗЗСО 

14. Утеплення фасаду  Сухобалківської ЗОШ І-ІІІст. 
Відділ ОМС 

Мостівської сільської 
ради ., сільська рада 

Протягом 
2022 року 

В межах коштів поточного року 
Покращення матеріальної 

бази. 

15. Продовжити роботу зі створення умов рівного доступу до 
приміщень навчальних закладів дітей-інвалідів та дітей з 
обмеженими фізичними можливостями (усунення 
архітектурних бар’єрів, побудова пандусів). 

Відділ ОМС 
Мостівської сільської 

ради . 

Протягом 
2021 року 

В межах коштів поточного року 
Забезпечення рівного доступу 

до освіти  

16. Поновлення  обладнання для харчоблоків навчальних закладів.  
 

Відділ ОМС 
Мостівської сільської 

ради . 

Протягом 
2021-2023 

роки 

В межах коштів поточного року 
Покращення матеріальної 

бази  

16. Капітальний ремонт системи опалення  в Сухобалківській 
ЗОШ І-ІІІ ступені та Козубівському НВК 

Відділ ОМС 
Мостівської сільської 

ради . 

Протягом 
2020 року 

В межах коштів поточного року 
Забезпечення безпечних умов 
перебування учнів у закладі 



 

17. Забезпечення   Козубівського НВК високошвидкісним 
Інтернет –покриттям.  

Відділ ОМС 
Мостівської сільської 

ради , Мостівська  
сільська рада 

Протягом  
2021року  В  межах коштів поточного року 

Модернізація навчального 
процесу 

Педагогічні кадри. Післядипломна педагогічна освіта 

1.  Підготувати вчителів початкових класів до роботи за новими 
освітніми програмами.  
 

Відділ ОМС 
Мостівської сільської 

ради . 
Постійно Не потребує фінансування 

Надання якісних освітніх 
послуг  

2. Забезпечення підготовки та перепідготовки керівних та 
педагогічних кадрів щодо використання інформаційно-

комунікаційних технологій в управлінні і організації навчально-

виховного процесу 

 

Відділ ОМС 
Мостівської сільської 

ради . 
Постійно Не потребує фінансування 

Надання якісних освітніх 
послуг 

3. Щороку аналізувати стан забезпечення навчальних закладів  
педагогічними кадрами. Формувати заявки на потребу 
педагогічних кадрів не менше, як на 3-річну перспективу.  
 

Відділ ОМС 
Мостівської сільської 

ради . 
Постійно Не потребує фінансування 

Моніторинг кадрового 
потенціалу навчальних 

закладів  

Організація підвезення учнів та педагогів 

1. Забезпечення безкоштовного підвезення учнів та вчителів, які 
проживають на відстані понад 3 кілометри від навчальних 
закладів до місця навчання, роботи і додому в рамках виконання 
програми «Шкільний автобус» 

Відділ ОМС 
Мостівської сільської 

ради . 
Постійно  В межах коштів поточного року 

Забезпечення зручних умов 
підвезення до закладу. 

2. Виділення коштів на утримання  шкільних автобусів 
(забезпечення пально-мастильними матеріалами, ремонтні 
роботи, страхування автотранспорту, придбання автозапчастин, 
проходження техоглядів тощо). 

Відділ ОМС 
Мостівської сільської 

ради . 
Постійно  В межах коштів поточного року 

Забезпечення безпечних умов 
перевезення учасників 
навчального процесу. 

3. Підвезення учнів до закладів освіти під час проведення 
предметних олімпіад, конкурсів-захистів МАН, спортивних 
змагань, оглядів художньої самодіяльності, творчих конкурсів 
тощо. 

 

 

Відділ ОМС 
Мостівської сільської 

ради . 
Постійно  В межах коштів поточного року 

Забезпечення зручних умов 
підвезення до закладів. 

Організація навчально-виховного процесу 

1. Охоплення дітей п`ятирічного віку всіма формами дошкільної 
освіти – 100%. 

Мостівська  сільська 
рада, Відділ ОМС 

Мостівської сільської 
ради . 

Постійно Не потребує фінансування 
Забезпечення рівного доступу 

до освіти  



2. Забезпечення 100% охоплення дітей шкільного віку навчанням 

 

Відділ ОМС 
Мостівської сільської 

ради . 
Постійно Не потребує фінансування 

Забезпечення рівного доступу 
до освіти  

3. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з 
педагогічними працівниками, учнями, їх батьками, громадськістю 
щодо модернізаційних  змін в  системі освіти 

Мостівська  сільська 
рада, Відділ ОМС 

Мостівської сільської 
ради . 

Постійно Не потребує фінансування 
Забезпечення рівного доступу 

до освіти  

4. Забезпечити функціонування позашкільної освіти через 
систему гуртків при навчальних закладах. 

Відділ ОМС 
Мостівської сільської 

ради . 
Постійно  В межах коштів поточного року 

Забезпечення права на 
позашкільну освіту 

5. Сприяти участі молоді з числа вихованців гуртків 
навчальних закладів у конкурсах, змаганнях і фестивалях. 

Відділ ОМС 
Мостівської сільської 

ради . 
Постійно  В межах коштів поточного року 

Забезпечення права на 
позашкільну освіту 

6. Організація проведення І-ІІ етапів Всеукраїнського  
конкурсу знавців української мови ім. Яцика та мовно-

літературного конкурсу ім. Шевченка 

Відділ ОМС 
Мостівської сільської 

ради . 
Постійно  Не потребує фінансування 

Забезпечення рівного доступу 
до освіти 

7. Організація та проведення I та II етапів предметних 
Всеукраїнських учнівських олімпіад;організація участі 
учнів-переможців ЗНЗ громади ІІ етапу у ІІІ (обласному) 
етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 

Відділ ОМС 
Мостівської сільської 

ради . 
Постійно  Не потребує фінансування 

Забезпечення рівного доступу 
до освіти 

8. Забезпечити проведення профорієнтаційної роботи з 
школярами 

Відділ ОМС 
Мостівської сільської 
ради . Заклади освіти 

Постійно  Не потребує фінансування 
Забезпечення рівного доступу 

до освіти 

9. Залучати дітей та учнівську молодь до участі у конкурсах, 
святах, масових заходах естетичного спрямування 

Відділ ОМС 
Мостівської сільської 
ради . Заклади освіти 

Постійно  Не потребує фінансування 
Всебічний розвиток 
учнівської молоді 

10. Сприяти відвідуванню дітьми та учнівською молоддю 
театрів, музеїв, виставок, філармонії та інших закладів 
культури і мистецтва.  

Відділ ОМС 
Мостівської сільської 
ради . Заклади освіти 

Постійно  В межах коштів поточного року, 

залучення інших коштів. 
Всебічний розвиток 
учнівської молоді 

11. Сприяти організації роботи таборів з денним перебуванням 
при  ЗЗСО, мовних таборів. 

Мостівська  сільська 
рада, Відділ ОМС 

Мостівської сільської 
ради . Заклади освіти 

Постійно  В межах коштів поточного року, 

залучення інших коштів. 

Всебічний розвиток 
учнівської молоді 

Патріотичне виховання 

1. Ввести в роботу гуртків національно-патріотичного та 
історико-краєзнавчого напрямків в навчальних закладах 

Відділ ОМС 
Мостівської сільської 
ради . Заклади освіти 

Постійно  В межах коштів поточного року. 

 
 

2. Участь в заходах національно-патріотичного виховання. 
Відділ ОМС 

Мостівської сільської 
ради . Заклади освіти 

Постійно  В межах коштів поточного року, 

залучення інших коштів. 
Всебічний розвиток 
учнівської молоді 

3. Проведення заходів із вшанування пам’яті героїв 
Небесної Сотні та героїв АТО 

Відділ ОМС 
Мостівської сільської 
ради . Заклади освіти 

Постійно  В межах коштів поточного року, 

залучення інших коштів. 
Всебічний розвиток 
учнівської молоді 



Робота із дітьми пільгових категорій та особливими освітніми потребами  
1. Впровадження системи виявлення супроводу дітей 

пільгових категорій під час навчання в  закладах освіти. 

 

Відділ ОМС 
Мостівської сільської 
ради ., заклади освіти 

Постійно  В межах коштів поточного року 
Підвищена увага до дітей 

пільгових категорій  

2. Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-4 

класів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дітей батьки яких  є (були) учасниками 
АТО,дітей із малозабезпечених сімей, згідно з нормами 

фізіологічних потреб дитини за основними продуктами 

 

Мостівська  сільська 
рада, Відділ ОМС 

Мостівської сільської 
ради . 

Постійно  В межах коштів поточного року 
Підвищена увага до дітей 

пільгових категорій 

3.Забезпечення якісними послугами оздоровлення дітей, які 
потребують особливої соціальної уваги та підтримки 

Мостівська  сільська 
рада, Відділ ОМС 

Мостівської сільської 
ради . 

Постійно В межах коштів поточного року 
Підвищена увага до дітей 

пільгових категорій 

4. Надання якісних освітніх послуг  для дітей з 
особливими освітніми потребами  

 

Мостівська  сільська 
рада, Відділ ОМС 

Мостівської сільської 
ради . 

Постійно В межах коштів поточного року 
Підвищена увага до дітей з 

ООП 

5. Здійснення виплати одноразової матеріальної допомоги 
дітям – сиротам та дітям, які залишилися без батьківського 
піклування, яким виповнилося 18 років. 

Мостівська  сільська 
рада, Відділ ОМС 

Мостівської сільської 
ради . 

Постійно В межах коштів поточного року 

Підвищена увага до дітей– 

сиріт та дітей, які залишилися 
без батьківського піклування, 

яким виповнилося 18 років 

 

 

Начальник відділу освіти, молоді та спорту                               Альона САВЧЕНКО  


