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І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2021-2025РОКИ 

Назва Програми Програма розвитку освіти Коростенської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки( далі - Програма). 

Нормативно-правові 

засади розробки 

Програми 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, 

Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, закони 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Програма розвитку 

системи освіти Житомирської області на 2021-2025 роки, затверджена 

рішенням обласної ради від 24.12.2020 №21; Рішення виконавчого 

комітету Коростенської міської ради №468 від 05.10.2016р. «Про 

порядок розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових 

програм та звітності про їх виконання», постанова Кабінету Міністрів 

України від 16 січня 2003 року № 31 «Про затвердження програми 

«Шкільний автобус» 

Ініціатор Програми Виконавчий комітет Коростенської міської ради 

Розробник Програми Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради 

Відповідальний 

виконавець 

Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради 

Учасники 

(співвиконавці) 

Програми 

Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради, центр 

професійного розвитку педагогічних працівників, Коростенський 

інклюзивно-ресурсний центр,заклади освіти, які знаходяться у  

комунальній власності Коростенської міської територіальної громади 

(далі –заклади освіти) 

Термін реалізації 

Програми 

2021-2025 роки 

Мета програми розбудова якісної, ефективної та доступної для кожного системи 

освіти, що відповідає вимогам територіальної громади, запитам 

особистості та потребам держави і ґрунтується на духовних цінностях 

українського народу; підвищення рівня конкурентності системи 

освіти міської територіальної громади, шляхом її удосконалення, 

підтримки та розвитку; забезпечення професійного розвитку 

педагогів; модернізація матеріально-технічної бази та формування 

нового освітнього простору закладів освіти; створення безпечних 

умов для надання освітніх послуг; реалізація заходів з розбудови 

системи освіти відповідно до Концепції нової української школи; 

створення умов для реалізації освітнього процесу, спрямованого на 

розвиток інформаційного суспільства, відкритого та прозорого 

публічного управління; організація безпечного, регулярного і 

безкоштовного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників 

закладів освіти до місця навчання, роботи, місць проживання; 

виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров'я кожної 

людини як найвищої соціальної цінності; забезпечення академічної, 

кадрової, організаційної, фінансово-господарської автономії закладів 

та установ освіти. 

Перелік напрямів, які 

буде реалізовано в  

межах Програми 

 Управління освітою 

 Дошкільна освіта 

 Повна загальна середня освіта 

 Профільна освіта 

 Обдаровані діти 

 Позашкільна освіта 

 Освіта дітей з особливими освітніми потребами 

 Здоров’я та соціальний захист учасників освітнього процесу 

 Кадрове забезпечення. Професійний розвиток педагогічних 
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працівників 

 Соціально-психологічна служба  

 Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти та створення 

нового освітнього простору 

 Капітальні ремонти, будівництво, добудови, реконструкції 

закладів освіти 

 Інформатизація системи освіти 

 Безпечне та якісне харчування дітей в закладах освіти  

 Забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти  

 Шкільний автобус  

 Якісне фінансове забезпечення Програми 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми 

2021-2025 роки – 642800,0 тис. грн. 

В т.ч.: 

             11736  тис.грн.(пожежна безпека) 

             12200,0тис.грн (позашкільна освіта) 

             16800,0 тис.грн. (ІРЦ) 

             16800,0 тис.грн.(ЦПРПП) 

             422962,3 тис.грн. (капітальні ремонти) 

Усього 

витрат на 

виконання 

Програми, 

тис.грн 

2021р. 2022р. 2023р. 2024р. 2025р. 2021-2025 

      

Пожежна безпека  2110,5 2295,0 2460,0 2430,5 2440,0 11736 

Позашкільна освіта  1500,0 2000,0 2500,0 3000,0 3200,0 12200,0 

Інклюзивно-

ресурсний центр 

2500,0 3000,0 3500,0 3800,0 4000,0 16800,0 

Центр професійного 

розвитку педагогічних 

працівників 

2500,0 3000,0 3500,0 3800,0 4000,0 16800,0 

Видатки на капітальні 

ремонти 

58371,0 68988,5 84965,0 101936,3 108701,5 422962,3 

Усього: 91500,0 111000,0 129500,0 149600,0 161200,0 642800,0   

Для реалізації завдань і заходів Програми обсяг фінансування усього складає 642800,0 тис. грн.  

 

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 

За останні роки в Україні здійснено низку заходів щодо реформування освіти, 

підвищення її якості, доступності та конкурентоспроможності. Модернізовано 

зміст та вдосконалено організацію всіх ланок освіти, запроваджуються нові 

державні стандарти освіти, забезпечено організацію інклюзивного навчання дітей з 

особливими освітніми потребами, запроваджується профільне навчання в старшій 

школі, вдосконалюється зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень 

випускників закладів загальної середньої освіти, створено нові навчальні 

підручники, триває забезпечення закладів освіти сучасними навчальними 

комп'ютерними комплексами, підключення їх до мережі Інтернет, оновлено 

систему мовної освіти, що забезпечує обов'язкове оволодіння державною мовою, 

можливість опановувати рідну та іноземні мови. Вивчення іноземних мов стало 

обов'язковим з першого класу. 

Освіта України ставить за мету створення інклюзивного та інноваційного 

суспільства освіченого загалу, в якому кожен громадянин має рівні можливості для 

розвитку свого таланту впродовж життя заради формування згуртованої спільноти 

громадян, спроможних до активної творчої співучасті у стійкому розвитку країни. 
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Рівень освіти впливає на ефективність соціальної інтеграції нового покоління, 

його готовність до самостійного життя і успішної діяльності в сучасному світі. 

Освіта громади орієнтується на формування випускника, який є мобільним, 

поінформованим, громадянсько активним і відповідальним, а відтак умотивованим 

до свого розвитку, навчання, освіти. Саме тому і система  освіти теж має стати 

мобільнішою, відкритою до змін, ефективнішою в умовах фінансово-економічної 

нестабільності, соціальної розмежованості у суспільстві, повинна краще 

забезпечувати потреби населення. 

Глобальні зміни в інформаційній, комунікативній, професійній та інших 

сферах сучасного суспільства вимагають коректив змістових, науково-методичних, 

технологічних аспектів освіти, перегляду попередніх ціннісних пріоритетів, 

цільових установок, управлінських і педагогічних засобів.  

У ході виконання Указу Президента України «Про Національну стратегію 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» протягом 2017-2020 років в місті 

реалізовані заходи і проєкти в галузі модернізації структури та змісту дошкільної, 

загальної середньої, корекційної, позашкільної освіти, упровадження 

загальнонаціональної системи оцінювання якості освіти, розвитку матеріально-

технічної бази закладів освіти на умовах удосконалення механізмів фінансування 

освіти, забезпечення рівного доступу до якісної освіти, удосконалення 

інституційних механізмів управління освітою, упровадження системного підходу в 

національному вихованні тощо. 

Програма враховує позитивний досвід попередніх періодів і виходить із того, 

що міська цільова Програма розвитку освіти м.Коростеня на 2017-2021 роки дала 

можливість створити умови для поетапного переходу до нового рівня освіти на 

основі інформаційних технологій (оснащення закладів освіти персональними 

комп’ютерами, підключення їх до мережі Інтернет, створення відкритої 

інформаційної системи освіти: сайти відділу освіти, закладів освіти, створення 

офіційних сторінок закладів та установ освіти в соціальних мережах; підвищення 

рівня грамотності педагогічних працівників у галузі інформаційно-комунікаційних 

технологій тощо). Зокрема досягнуті такі результати, спрямовані на підвищення 

ролі освіти в соціально-економічному розвитку громади: 

- приведено у відповідність до сучасних вимог суспільства зміст освіти, технології 

навчання і виховання, методи оцінки якості освіти; 

- вдосконалено нормативно-правову базу, кадрове, інформаційне та матеріально-

технічне забезпечення сфери освіти; 

- розроблено механізми управління, адекватні завданням розвитку системи освіти 

міста; 

- різними формами здобуття дошкільної освіти охоплено 97% дітей від 3 до 6(7) 

років; охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою складає 100%; 

- з’явилася можливість розвантаження закладів дошкільної освіти у зв’язку зі 

зниженням народжуваності: на 100 місцях у дошкільних закладах виховується 95 

дітей; 

- розширена мережа закладів освіти, які здійснюють інклюзивне навчання та 

виховання дітей; 

- значно покращено матеріально-технічне забезпечення навчання дітей з 

особливими освітніми потребами; 
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- в закладах дошкільної освіти оновлено й осучаснено розвивальне середовище, 

що дало можливість створити комфортні умови для виховання та навчання 

дошкільників і підвищити якість надання освітніх послуг; 

- розпочато роботу зі створення сучасного освітнього простору закладів загальної 

середньої освіти в межах реалізації Концепції Нової української школи; 

- перейменовано ЗОШ І-ІІІ ст. №2 в Коростенський навчально-виховний комплекс 

«Школа-гімназія №2 імені Володимира Сингаївського»; 

- удосконалено систему національного виховання дітей та молоді; 

- у 2018 році рішенням двадцять другої сесії VII скликання створено комунальну 

установу «Коростенський інклюзивно-ресурсний центр» Коростенської міської 

ради Житомирської області; 

- у 2020 році рішенням сорокової сесії VII скликання створено комунальну 

установу «Коростенський центр професійного розвитку педагогічних працівників»; 

- за кошти місцевого бюджету проведено ряд капітальних і поточних ремонтів 

покрівлі, фасадів, приміщень, систем опалення, водопостачання та водовідведення 

закладів освіти; придбано сучасні дитячі меблі, електротехнологічне обладнання, 

різноманітний твердий і м’який інвентар, що забезпечило модернізацію й 

осучаснення матеріально-технічної бази закладів; 

- вжито заходів з енергозбереження: у більшості закладів освіти замінено вікна, 

проведено ремонти та заміну внутрішнього та зовнішнього освітлення, здійснено 

термосанацію ЦРД №18; 

- проведено комп’ютеризацію всіх закладів дошкільної освіти міста та їх 

підключення до мережі Інтернет. 

Виважена та гнучка освітня політика як конкретизація освітньої політики 

держави на місцевому рівні може успішно реалізовуватися через програму 

розвитку освіти, що своєю спрямованістю і змістом відповідає економічним, 

соціокультурним умовам територіальної громади та перспективам їх розвитку. 

Державною стратегією регіонального розвитку України на період до 2027 року 

визначено основні завдання модернізації системи освіти і передбачено 

забезпечення доступності освітніх послуг. Дошкільна, загальна середня та 

позашкільна освіта є найважливішими ланками системи безперервної освіти.  

Система освіти Коростенської міської територіальної громади розвивається як 

відкрита і варіативна, орієнтована на надання якісних освітніх послуг відповідно до 

потреб громади.  

Програма розвитку освіти Коростенської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки (далі по тексту – Програма) орієнтована на розширення доступу 

громадян до якісної освіти в закладах дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної освіти, які належать до комунальної власності Коростенської міської 

територіальної громади.  

Програма розроблена на виконання державної освітньої політики та 

відповідно до запитів інтересів громади міста. Реалізація заходів Програми носить 

міжгалузевий характер і спрямована на підтримку та розвиток усіх суб’єктів 

системи освіти, включаючи заклади й організації, які знаходяться у 

підпорядкуванні різних органів виконавчої влади, відділу освіти, що дозволить 

реалізувати єдину міську освітню політику. Реалізація завдань Програми буде 

здійснена в рамках поточного фінансування з державного і місцевих бюджетів, а 

також за рахунок залучених позабюджетних коштів.  
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Програма спрямована на розв’язання таких проблем у сфері освіти міської 

територіальної громади:  

- диспропорція між фінансуванням утримання мережі закладів освіти та 

фінансуванням розвитку людського капіталу. 

- низький статус учителя в суспільстві потребує посиленої уваги до мотивування 

педагогів та стимулювання їхньої діяльності на місцевому рівні;   

- управління освітою орієнтоване на підтримку функціонування системи освіти та 

частково на її розвиток; 

- недостатня якість освітніх послуг та порушення принципу рівного доступу до 

якісної освіти; 

- потребує активізації робота закладів та установ освіти з розвитку внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти;  

- нові технології та методи навчання запроваджуються в закладах освіти повільно; 

- оновлення змісту освіти та державних стандартів освіти потребують зміни 

підходів до організації освітнього процесу; 

- якість природничо-математичної освіти потребує покращення; 

- наявність значної кількості нерозв’язаних соціальних проблем усіх учасників 

освітнього процесу; 

- мережа закладів освіти сільської місцевості потребує оптимізації у зв’язку з 

низькою наповнюваністю; 

- мережа закладів загальної середньої освіти потребує реорганізації та оптимізації  

з метою приведення її у відповідність до нового законодавства; 

- існує потреба в зміні типів закладів освіти відповідно до чинного законодавства, 

переоформленні установчих документів; 

- потребує оновлення система діяльності закладів освіти, спрямована на 

забезпечення наступності освіти й налагодження тісної співпраці між дитсадком і 

школою, що набуває особливого значення в умовах освітньої реформи «Нова 

українська школа»; 

- реалізація концепції «Нова українська школа» на першому та другому рівнях 

повної загальної середньої освіти  потребує створення  сучасного освітнього 

середовища, яке передбачає оновлення меблів, дидактичних матеріалів, 

комп’ютерного обладнання; 

- для реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти необхідним є 

створення для дітей сучасного розвивального середовища; правильно 

організований освітній простір дасть дитині змогу відчути психологічну 

захищеність, сприятиме розвитку її особистісних якостей, здібностей, допоможе 

оволодіти різними способами діяльності; 

- існує потреба в оновленні стратегії й тактики взаємодії педагогів і батьків, 

розвитку партнерських відносин між закладом освіти і сім’єю;  

- значна частина закладів освіти сільської місцевості потребує підвезення дітей та 

педагогічних працівників; 

- існує значна зношеність автотранспортних засобів для підвезення дітей та 

працівників; 

- потребують вирішення проблеми, пов’язані з інформатизацією освіти: 
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 невідповідність між можливостями сучасних технологій та станом 

інформаційно-аналітичного забезпечення закладів освіти міської 

територіальної громади; 

 велика питома вага морально застарілої комп’ютерної техніки (списання 

старого обладнання, організація технічного обслуговування НКК); 

 відсутність швидкісного Інтернету в закладах освіти сільської місцевості, що 

становить проблему зі встановленням зв’язку із закладами, роботою в 

системі ІСУО, ведення сайтів, поданням звітності, запровадженням 

електронного меню тощо; 

 відсутність STEM-лабораторій в закладах освіти міської територіальної 

громади не дає можливості повною мірою реалізувати інноваційні проєкти; 

- потребують вирішення питання безперешкодного доступу до закладів освіти осіб 

з особливими освітніми потребами та маломобільних груп населення; 

- існує нагальна потреба в розвитку системи позашкільної освіти в закладах освіти 

сільської місцевості; 

- важливою проблемою залишається питання якісного кадрового забезпечення 

освітнього процесу в закладах освіти міської територіальної громади, потребує 

підтримки питання забезпечення умов для професійного розвитку педагогічних 

кадрів, підвищення їх компетентності; 

- існує проблема наявності педагогічних кадрів з відповідною вищою фаховою 

педагогічною освітою в закладах дошкільної освіти. Залишаються невирішеними 

питаннями забезпечення закладів дошкільної освіти достатньою кількістю 

музичних керівників, введення посад інструкторів з фізичної культури, керівників 

гуртків, соціальних педагогів; 

- штатні розписи закладів освіти сільської місцевості потребують приведення їх у 

відповідність до типових штатних нормативів; 

- забезпечення в закладах освіти  безпечного середовища, що сприяє збереженню 

здоров'я дітей, формуванню у них навичок здорового способу життя, – нагальна 

потреба сьогодення; 

- низький рівень обізнаності учасників освітнього процесу у розпізнаванні 

ситуації булінгу (цькування) та вчасного і правильного реагування на його прояви 

в освітньому середовищі; 

- розширення мережі закладів освіти, в яких організовано інклюзивне навчання, 

потребує створення інклюзивного середовища, обладнання ресурсних кімнат; 

- у зв’язку з упровадженням нового Санітарного регламенту для закладів загальної 

середньої освіти зросла потреба в поточних та капітальних ремонтах, закупівлі 

відповідного обладнання; 

- у ряді закладів освіти відсутні повністю або частково огорожі, є необхідність у їх 

облаштуванні, частковій заміні; 

- однією з нагальних проблем є проблема організації харчування дітей пільгових 

категорій у закладах освіти сільської місцевості; 

- заклади освіти розпочали впровадження системи НАССР, наразі необхідне 

осучаснення та оновлення технологічного обладнання, устаткування та ремонт 

приміщень, де здійснюється харчування дітей; 

- потребують активнішого впровадження заходи з енергозбереження: заміна вікон 

і дверей, освітлення, утеплення фасадів тощо; 
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- відсутність стовідсоткового забезпечення закладів загальної середньої освіти 

внутрішніми туалетами; 

- недостатній рівень організації сучасного освітнього простору в закладах освіти 

міської територіальної громади; 

- з метою створення комфортних і безпечних умов для учасників освітнього 

процесу необхідно й надалі спрямувати зусилля на проведення ремонтів 

приміщень, систем комунікацій, асфальтування територій; 

- потребують осучаснення та модернізації ігрові та спортивні майданчики; 

- обладнання автоматичної системи протипожежного захисту та просочування 

дерев’яних конструкцій вогнетривкою сумішшю потребує значних 

капіталовкладень. 
 

ІІІ. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ 

Метою Програми є: розбудова якісної, ефективної та доступної для кожного 

системи освіти, що відповідає вимогам територіальної громади, запитам 

особистості та потребам держави і ґрунтується на духовних цінностях українського 

народу; підвищення рівня конкурентності системи освіти міської територіальної 

громади, шляхом її удосконалення, підтримки та розвитку; забезпечення 

професійного розвитку педагогів; модернізація матеріально-технічної бази та 

формування нового освітнього простору закладів освіти; створення безпечних умов 

для надання освітніх послуг;   створення умов для реалізації освітнього процесу, 

спрямованого на розвиток інформаційного суспільства, відкритого та прозорого 

публічного управління; організація безпечного, регулярного і безкоштовного 

перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників закладів освіти до місця 

навчання, роботи, місць проживання; виховання свідомого ставлення до свого 

здоров’я та здоров'я кожної людини як найвищої соціальної цінності; забезпечення 

академічної, кадрової,організаційної, фінансово-господарської  автономії закладів 

та установ освіти. 

 
ІV. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ  

Виходячи з мети підвищення конкурентоспроможності української освіти, 

інтеграції її в єдиний європейський освітній простір, визначеної мети Програми 

актуальними стають завдання:  

 підготовка до реформування освіти  відповідно до Концепції «Нова українська 

школа» та  світових освітніх тенденцій, забезпечення вільного доступу до якісної 

освіти, розвиток мережі закладів, у тому числі опорних, з метою забезпечення 

потреб громад;  

 переведення закладів освіти до 2023 року на фінансово-господарську автономію; 

 забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність здобуття 

дошкільної та повної загальної середньої освіти; 

 створення цілісної системи освіти міської територіальної громади; 

 забезпечення наступності між рівнями освіти; 

 оптимізація та реорганізація мережі закладів освіти відповідно до чинного 

законодавства; 

 досягнення високого рівня якості системи освіти міської територіальної громади, 

яка задовольняє потреби ринку праці, завдань соціально-економічного розвитку 

держави та громади зокрема; 
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 забезпечення інформаційної відкритості та прозорості діяльності закладів освіти;  

 удосконалення системи фінансування, орієнтованої на рівний доступ до якісної 

освіти; 

 забезпечення рівного доступу всіх суб’єктів освітнього простору територіальної 

громади до освітніх ресурсів та технологій; 

  активізація використання електронних засобів навчання, що забезпечують 

виконання освітніх програм та програм для індивідуального навчання, зокрема для 

освіти дітей з особливими освітніми потребами;  

 сприяння створенню умов для впровадження інноваційних форм організації 

освітнього процесу в закладах освіти (віртуальне навчальне середовище, інтернет-

портал навчального призначення, освітні платформи для онлайн-навчання тощо) 

 створення механізмів державно-громадського регулювання якості освіти міської 

територіальної громади; 

 розвиток інтелектуального і творчого потенціалу міської територіальної 

громади; 

 ефективне здійснення інноваційної освітньої діяльності; впровадження 

компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів 

до навчання; 

 організація освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому 

числі з використанням технологій дистанційного навчання; 

 формування соціально активної, відповідальної та толерантної особистості, яка 

усвідомлює свою приналежність до українського народу і європейської цивілізації; 

 забезпечення профільного навчання та отримання освіти відповідно до 

Державних стандартів; 

 забезпечення системності та комплексного підходу у профорієнтаційній роботі, 

що сприятиме формуванню у молоді мотивації до праці, усвідомленого вибору 

професії та самореалізації у житті; 

 удосконалення системи національно-патріотичного виховання молоді шляхом 

застосування новітніх методик, залучення батьківської громади до виховного 

процесу, розвиток і соціалізація дітей та молоді; 

 продовження співпраці між органами учнівського самоврядування, органами 

місцевого самоврядування, батьківською громадськістю, громадськими 

організаціями; 

 удосконалення співпраці представників учнівського волонтерського руху з 

органами місцевого самоврядування з метою реалізації суспільно значущих 

програм та проєктів; 

 створення безпечного освітнього середовища, вільного від проявів булінгу, 

насильства та гендерної дискримінації; 

 забезпечення створення в закладах освіти середовища, що сприяє збереженню та 

зміцненню фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини, впровадження в 

освітній процес здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних технологій; 

 продовження роботи щодо вдосконалення безперешкодного доступу до закладів 

освіти осіб з особливими освітніми потребами та маломобільних груп населення; 

 підвищення рівня фізичної підготовленості, збільшення охоплення учнівської 

молоді фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою; 
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 створення умов і механізмів здобуття позашкільної освіти в гуртках, секціях та 

інших творчих об’єднаннях, організованих закладами загальної середньої та 

позашкільної освіти; 

 формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею 

соціального досвіду; 

 підвищення якості надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових 

послуг дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;  

 раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних працівників 

закладів освіти, в тому числі у сільській місцевості; 

 координація діяльністю професійних спільнот педагогічних працівників; 

 забезпечення безперервного професійного розвитку педагогічних працівників; 

 забезпечення реалізації заходів з реформування системи підвищення кваліфікації 

педагогів; 

 забезпечення надання психологічної підтримки педагогічним працівникам; 

 формування позитивного іміджу та стимулювання праці педагогічних 

працівників, які ведуть активну роботу зі здобувачами освіти, вихованцями та 

учнівською молоддю; 

  застосування системи відзначення учнів та вихованців закладів освіти з числа 

переможців міських, обласних, міжнародних і всеукраїнських предметних 

олімпіад, конкурсів, фестивалів, турнірів, змагань тощо; 

 модернізація системи матеріально-технічного та навчально-методичного 

забезпечення закладів освіти відповідно до сучасного рівня розвитку освітньої 

індустрії, інформаційно-комунікаційних технологій на основі запитів соціуму та 

рівня інноваційного розвитку економіки міської територіальної громади; 

 широке запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній 

процес; 

 оновлення комп’ютерної техніки та придбання сучасних засобів навчання з 

метою використання в освітньому процесі та управлінській діяльності; 

 забезпечення доступу закладів освіти Коростенської міської територіальної 

громади до швидкісного Інтернету; 

 створення загального парку автобусів для забезпечення у сільській місцевості 

регулярного перевезення учнів і педагогічних працівників до місць навчання, 

роботи та місць проживання; 

 посилення безпеки та захисту учасників освітнього процесу міської 

територіальної громади від надзвичайних ситуацій; 

 зміцнення матеріальної бази з пожежної безпеки закладів освіти; 

 ефективне використання наявних та залучення нових ресурсів, не заборонених 

законодавством. 
 

V. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ТА ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ 

З метою реалізації пріоритетних завдань Програми, розв’язання існуючих 

проблем в освітній політиці міської територіальної громади передбачається: 

У сфері фінансово-економічної діяльності: 
- активізація діяльності щодо розширення можливостей залучення фінансових 

потоків; 
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- забезпечення багатоваріантності фінансових ресурсів за рахунок різних джерел; 

- систематичний аналіз та контроль фінансових потоків, об’єктивного 

обґрунтування статей розходів, своєчасне коригування бюджетних призначень; 

- розвиток системи взаємозв’язку планування і стимулювання, залучення для 

цього позабюджетних коштів, їх раціональне використання; 

- економія фінансових та енергетичних ресурсів міської територіальної громади; 

запровадження механізмів стимулювання розвитку матеріально-технічної бази 

закладів освіти за рахунок заходів з енергозбереження; 

- здійснення комплексних заходів щодо реалізації державної політики у сфері 

забезпечення закладів освіти сучасними навчальними ресурсами. 

У сфері управління освітою: 

- реалізація державної освітньої політики у галузі освіти міської територіальної 

громади; 

- впровадження сучасних інформаційних управлінських систем; 

- інформування громадськості щодо діяльності та результативності 

функціонування системи освіти міської територіальної громади; 

- створення сприятливого інформаційного середовища як передумови проведення 

ефективних заходів з розвитку системи освіти в цілому та втілення Програми 

зокрема; 

- залучення державно-громадських діячів і діячів науки, культури до діяльності та 

вирішення проблем освітньої галузі; 

- упровадження системи централізованого електронного документообігу; 

- удосконалення системи оцінки діяльності закладів освіти, розвиток нових форм, 

механізмів моніторингу якості освіти; 

- розвиток інститутів громадської участі в освітній діяльності; 

- підвищення відкритості та інвестиційної привабливості сфери освіти; 

- використання сучасних інформаційних технологій управління у закладах освіти. 

У сфері дошкільної освіти: 

- забезпечення максимального охоплення дітей від 3 до 6(7) років дошкільною 

освітою та поліпшення її якості; 

- розвиток мережі закладів дошкільної освіти з урахуванням демографічних 

показників;  

- забезпечення обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку; 

- розвиток нових форм дошкільної освіти відповідно до запитів населення; 

- забезпечення доступності дошкільної освіти для дітей з особливими потребами; 

- створення системи додаткових освітніх послуг; 

- створення умов для інтелектуального розвитку, підтримки обдарованих і 

талановитих дітей дошкільного віку; 

- реалізація Базового компонента дошкільної освіти як державного стандарту, 

чинних програм розвитку дітей дошкільного віку; 

- впровадження в роботу закладів дошкільної освіти експериментальної та 

інноваційної діяльності, у тому числі інклюзивної освіти, враховуючи досвід інших 

країн та кращих надбань вітчизняної педагогіки та психології; 

- посилення соціального захисту дітей дошкільного віку; 

- активізація участі батьків в освітньому процесі закладу дошкільної освіти, 

підвищення їх загальної педагогічної культури; 
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- покращення системи харчування, забезпечення дітей дошкільного віку якісним і 

безпечним харчуванням; 

- забезпечення максимально сприятливих умов для оздоровлення та загартування 

дошкільнят, впровадження системи оздоровчих заходів, здоров’язберігаючих 

технологій фізичного виховання й розвитку дітей з урахуванням індивідуальних 

особливостей здоров’я; 

- оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників, 

підвищення педагогічної культури педагогів і розвиток педагогічної творчості в 

освіті; 

- модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази закладів дошкільної 

освіти; 

- комп’ютеризація, створення сайтів закладів дошкільної освіти сільської 

місцевості; 

- впровадження заходів з енергозбереження; 

- забезпечення протипожежного захисту будівель та приміщень закладів 

дошкільної освіти.  

У сфері загальної середньої освіти: 

- розвиток мережі всіх типів закладів загальної середньої освіти, ресурсна 

підтримка інноваційних закладів; 

- впровадження нових державних стандартів загальної середньої освіти, 

підготовка учнів (вихованців) до подальшої освіти i трудової діяльності; 

- оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти міської територіальної 

громади; 

- забезпечення академічної, кадрової, організаційної, фінансово-господарської 

автономії закладів освіти; 

- реалізація заходів щодо покращення підготовки до зовнішнього незалежного 

оцінювання навчальних досягнень випускників закладів системи загальної 

середньої освіти; 

- підвищення якості природничо-математичної освіти; 

- інтеграція науково-дослідницької та інноваційної діяльності в освітній процес; 

- виявлення та розвиток творчого потенціалу особистості учнів, залучення їх до 

вивчення джерел вітчизняної культури, формування ціннісних орієнтирів, 

патріотизму, стійких моральних принципів і норм, зміцнення активної життєвої 

позиції; 

- оптимізація навантаження учнів закладів загальної середньої освіти; 

- профілізація ІІІ рівня повної загальної середньої  освіти. 

У сфері корекційної освіти: 

- максимальне розширення можливостей закладів освіти для реалізації права дітей  

з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти; 

- забезпечення надання якісних корекційних послуг в закладах дошкільної освіти 

шляхом відкриття спеціальних та інклюзивних груп, введення ставок учителів-

логопедів, учителів-дефектологів та інших педагогічних працівників з відповідною 

фаховою підготовкою; 

- удосконалення нормативних засад щодо впровадження інноваційних технологій, 

демократичних підходів в організації освітнього процесу дітей з особливими 

освітніми потребами, із соціально незахищених сімей, надання їм комплексної 

педагогічної, психологічної, корекційної допомоги, починаючи з раннього віку, що 
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сприятиме ранньому включенню дітей із складними порушеннями розвитку в 

навчально-реабілітаційний процес; 

- використання у навчально-корекційному процесі сучасного медичного, 

спеціального корекційного обладнання, комп’ютерного програмного забезпечення, 

мультимедійних засобів; 

- створення умов інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти; 

- популяризація педагогічних спеціальностей учителя-логопеда, спеціального 

психолога, учителя-дефектолога; 

- забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру у всіх напрямках, що 

визначені діючими нормативно-правовими документами.  

У сфері забезпечення здоров’я та соціального захисту учасників освітнього 

процесу: 

- оптимальне навантаження здобувачів освіти; 

- залучення школярів до активних занять фізичною культурою та спортом, 

пропаганда здорового способу життя;  

- створення в освітніх закладах умов, що сприяють збереженню та зміцненню 

здоров’я дітей та учнівської молоді засобами фізичної культури і спорту; 

- проведення інформаційної роботи серед батьків щодо виховання здорової 

дитини, із залученням педагогічних, медичних працівників, психологів; 

- формування фізичної культури особистості учнів з урахуванням їхніх 

індивідуальних здібностей, стану здоров’я та мотивації; 

- робота з батьками щодо формування здорового способу життя: участь у 

спортивних змаганнях, фестивалях, конкурсах, естафетах;  

- створення позитивного психологічного мікроклімату;  

- протидія та попередження булінгу (цькування) в закладах освіти. 

- моніторинг поглиблених медичних оглядів дітей і врахування їх результатів при 

плануванні освітнього процесу; 

- забезпечення проходження профілактичних медичних оглядів педагогічними 

працівниками; 

- створення освітнього середовища, сприятливого для збереження здоров'я 

дитини; 

- облаштування та оновлення спортивних та ігрових майданчиків в закладах 

освіти громади; 

- проведення моніторингу стану та причин дитячого травматизму, нещасних 

випадків серед дітей дошкільного та шкільного віку; 

- забезпечення закладів освіти дезінфекційними, мийними засобами та медичними 

препаратами для надання першої невідкладної допомоги. 

У сфері позашкільної освіти:  

- розроблення механізму здобуття позашкільної освіти в гуртках, секціях та інших 

творчих об'єднаннях, організованих закладами загальної середньої та позашкільної 

освіти; 

- забезпечення рівного доступу дітей різних категорій і соціальних верств 

населення до здобуття якісної позашкільної освіти; 

- створення сприятливого середовища для розкриття творчого потенціалу дітей з 

особливими освітніми потребами; 

- поглиблення міжнародного співробітництва у сфері позашкільної освіти та 

організації вільного часу молоді; 
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- збільшення чисельності дітей, охоплених позашкільною освітою, зокрема у 

старостинських округах територіальної громади; 

- розширення спектру діяльності та технічного оснащення гуртків дослідницького 

напрямку; 

- підтримка обдарованої та талановитої учнівської молоді; 

- осучаснення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти; 

- реалізація Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді. 

У сфері кадрового забезпечення та професійного розвитку педагогічних 

працівників: 

- розвиток кадрового потенціалу закладів та установ освіти; 

- реформування системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

- професійний розвиток педагогічних працівників; 

- підготовка педагогів до використання онлайн-платформ, сучасних 

мультимедійних навчальних посібників через підвищення комп'ютерної та 

Інтернет-грамотності; 

- інноваційна освітня діяльність; 

- формування позитивного іміджу педагогічного працівника; 

- надання психологічної підтримки та допомоги педагогічним працівникам. 

У сфері інформатизації системи освіти: 

- інформатизація управління закладами освіти, освітнього процесу; 

- проведення систематичних профілактичних робіт для засобів інформатизації; 

- створення якісних умов для ефективного використання ресурсів Інтернету, передачі 

електронної інформації тощо; 

- подальше впровадження інформаційних ресурсів системи Інтернету в закладах 

освіти; 

- стовідсоткове забезпечення закладів освіти навчальними комп’ютерними 

комплексами; 

- оновлення застарілої комп’ютерної техніки; 

- поширення передового педагогічного досвіду шляхом використання інформаційних 

ресурсів (веб-сайтів) закладів освіти, офіційних сторінок у соцмережах; 

- модернізація матеріально-технічної бази для впровадження інформаційних та 

мультимедійних технологій; 

- придбання ліцензійного програмного забезпечення; 

- використання в цілях освіти, самоосвіти та творчості засобів та можливостей 

дистанційного навчання та інформаційного забезпечення на базі інструментарію 

сучасних інформаційних систем освіти, використовуючи для цього інформаційні 

можливості Інтернет-технологій; 

- запровадження електронного меню для організації харчування дітей в закладах 

освіти; 

- полегшення доступності знань та інформації для кожного здобувача освіти. 

У сфері забезпечення пожежної безпеки учасників освітнього процесу: 

- інформаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки; 

- систематичний моніторинг стану забезпечення пожежної та техногенної безпеки 

в закладах освіти міської територіальної громади; 

- удосконалення та урізноманітнення форм  роботи з питань забезпечення 

пожежної та техногенної безпеки для учасників освітнього процесу; 

- навчання керівного складу за програмою пожежно-технічного мінімуму; 
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- навчання працівників та здобувачів освіти Правилам пожежної безпеки; 

- обладнання об’єктів автоматичними системами протипожежного захисту з 

виведенням сигналів на централізоване спостереження; 

- обладнання блискавкозахисту будівель закладів освіти; 

- приведення електрообладнання у відповідність з вимогами законодавчих та 

нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки; 

- систематичне оновлення та технічне обслуговування первинних засобів 

пожежогасіння; 

- приведення в робочий стан та здійснення обслуговування вентиляційних 

каналів; 

- організація та проведення в закладах освіти системи виховних заходів з 

пожежної та техногенної безпеки, правил поведінки в надзвичайних ситуаціях. 
 

VІ. СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Напрямки Програми реалізуються впродовж 2021-2025 років. 

 
VІІ. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ 

(додаток ) 

Для досягнення мети та виконання завдань, визначених у Програмі, 

розроблено систему взаємопов'язаних завдань і заходів, спрямованих на розбудову 

якісної, ефективної та доступної для кожного системи освіти Коростенської міської 

територіальної громади. Розкрито завдання та заходи щодо удосконалення 

розвитку освітньої галузі, наголошено на рівних можливостях для здобуття якісної 

освіти, підкреслено необхідність застосування інноваційних та інформаційних 

технологій.  

Сформовано вимоги до сучасного управління освітою, вказано на необхідність 

та шляхи удосконалення роботи педагогічних кадрів, які б були спроможні 

працювати над підвищенням якості освіти.  

Напрями діяльності Програми містять перелік конкретних заходів, 

спрямованих на виконання завдань Програми, з визначенням виконавців, строків 

виконання з розбивкою за роками, джерел фінансування кожного із заходів та 

очікуваних результатів (додаток 1). 

Програма базується на сучасних теоретичних положеннях та концепціях 

новітньої вітчизняної і зарубіжної педагогіки, в її основі – визнання пріоритетної 

ролі особистості та забезпечення її індивідуальних освітніх потреб. 

Відділ освіти та заклади освіти мають право укладати угоди про 

співробітництво з органами управління освітою та закладами освіти зарубіжних 

країн, міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством 

порядку. 

Особливістю Програми є раціональне і ефективне використання бюджетних 

коштів, а також залучення інших асигнувань. 

 

Найважливіші цільові індикатори і показники ефективності Програми 
Індикатори Показники 

станом на 

2021 р. 

Прогнозовані 

кількісні 

показники на 

2025 р. 

Відсоток дітей,охоплених дошкільною освітою 97% 100 
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Відсоток дітей п’ятирічного віку, охоплених дошкільною 

освітою 

100 100 

Кількість закладів дошкільної освіти  32 32 

Відсоток дошкільних навчальних закладів до потреби 100 100 

Кількість учнів, охоплених допрофільним навчанням (осіб) 584 980 

Відсоток учнів, охоплених допрофільним навчанням 51 70 

Кількість учнів, охоплених профільним навчанням (осіб) 1063 1200 

Відсоток учнів, охоплених профільним навчанням 100 100 

Кількість учнів-переможців всеукраїнських олімпіад та 

конкурсів (осіб) 

60 70 

Кількість шкіл нового типу: 

Початкові школи 

Гімназії 

Ліцеї  

Колегіуми  

 

1 

5 

2 

1 

 

1 

23 

2 

0 

Кількість дітей, охоплених позашкільною освітою (осіб) 3196 3300 

Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою 36,6 40,0 

Відсоток педагогів, які володіють комп’ютерами 100 100 

Відсоток педагогів, які застосовують інформаційно-

комунікаційні технології на уроках 

90 100 

Відсоток керівників закладів освіти, які застосовують 

інформаційно-комунікаційні технології в управлінській 

діяльності  

91 100 

Забезпечення навчальними комп’ютерними комплексами  

закладів загальної середньої освіти міської територіальної 

громади 

 

 

96 

 

 

100 

Середня наповнюваність класів закладів загальної 

середньої освіти(осіб): 

Міської місцевості 

Сільської місцевості  

20,7 

 

24,4 

10,3 

21,0 

 

25 

17 

Відсоток дітей з особливими потребами дошкільного віку, 

які отримують корекційну допомогу 

70 100 

Відсоток дітей шкільного віку з особливими потребами, які 

отримують корекційну допомогу  

85 100 

Кількість закладів загальної середньої освіти з 

інклюзивним навчанням 

18 24 

Кількість дітей, які скоїли злочини 3 1 

 

 

VІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ  

Організація виконання Програми покладається на відділ освіти виконавчого 

комітету Коростенської міської ради. 

Заклади освіти міської територіальної громади, що визначені відповідальними 

виконавцями Програми, розробляють заходи щодо її виконання та щороку до 15 

грудня інформують відділ освіти про хід її виконання. 

Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради щороку до 25 

грудня інформує Коростенську міську раду про хід виконання міської Програми. 

Внесення змін до Програми розвитку освіти Коростенської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки здійснюється рішенням міської ради за 

поданням відділу освіти. 
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ІХ. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 

Фінансування програми здійснюється щорічно в межах затверджених 

бюджетних призначень. 

Для уникнення проблем реалізації Програми передбачається щорічний 

моніторинг її функціонування, виявлення проблем, внесення коректив в окремі 

компоненти Програми й оперативне реагування на зміни в зовнішньому 

середовищі. Планова конкретизація заходів Програми передбачається у 2022 році.  

Завдяки Програмі будуть створені єдині умови для розвитку ринкових 

механізмів у сфері освіти, зменшиться розрив між вимогами ринку праці та якістю 

освітніх послуг, буде реалізований принцип рівних можливостей і доступу 

споживачів освітніх послуг до якісної освіти. 

Реалізація стратегічних завдань Програми здійснюватиметься за рахунок 

таких факторів: 

- активізація стимулів для інвестування в освіту коштів з різних джерел; 

- збільшення загального фінансування на освітню галузь з боку місцевого 

бюджету відповідно до законодавства про освіту; 

- залучення позабюджетних коштів (меценатів, спонсорів, громадських 

українських та міжнародних фондів, інших юридичних і фізичних осіб); 

- фінансування Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених 

державними та місцевими бюджетами на освіту, централізованих заходів і 

субвенцій з державного бюджету на виконання державних програм в галузі освіти 

та інших джерел, не заборонених законодавством. 
Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми 

2021-2025 роки – 642800,0  тис. грн. 

В т.ч.: 

             11736  тис.грн.(пожежна безпека) 

             12200,0тис.грн (позашкільна освіта) 

             16800,0 тис.грн. (ІРЦ) 

             16800,0 тис.грн.(ЦПРПП) 

             422962,3 тис.грн. (капітальні ремонти) 

Усього 

витрат на 

виконання 

Програми, 

тис.грн 

2021р. 2022р. 2023р. 2024р. 2025р. 2021-2025 

Пожежна безпека  2110,5 2295,0 2460,0 2430,5 2440,0 11736 

Позашкільна освіта  1500,0 2000,0 2500,0 3000,0 3200,0 12200,0 

Інклюзивно-

ресурсний центр 

2500,0 3000,0 3500,0 3800,0 4000,0 16800,0 

Центр професійного 

розвитку педагогічних 

працівників 

2500,0 3000,0 3500,0 3800,0 4000,0 16800,0 

Видатки на капітальні 

ремонти 

58371,0 68988,5 84965,0 101936,3 108701,5 422962,3 

Усього: 91500,0 111000,0 129500,0 149600,0 161200,0 642800,0   

 

Для реалізації завдань і заходів Програми обсяг фінансування усього складає 642800,0 тис. грн. 
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Додаток  

Напрями діяльності та заходи 

міської цільової Програми розвитку освіти міста на 2021-2025 роки 
Напрям «Управління освітою» 

№

п/

п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми Строки 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування, тис. грн., в т.ч. 

Очікувані результати 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

1. Забезпечення 

ефективного 

управління 

якістю освіти 

1.1. Координація розвитку 

внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти в 

закладах освіти міської 

територіальної громади 

2021-2022 Відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Щорічний аналіз якості 

освіти закладами 

освіти, технологій 

навчання й методів 

оцінки якості освіти 

відповідно до сучасних 

вимог.  

1.2. Розробити Порядок 

проведення зовнішнього 

моніторингу якості освіти  

закладів освіти Коростенської 

МТГ на основі типового 

2021 Відділ 

освіти, 

ЦПРПП 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Положення про 

моніторинг 

1.3.Проводити  зовнішній 

моніторинг для дослідження 

стану та результатів 

функціонування та розвитку 

системи освіти (окремих її 

складових) міської територіальної 

громади 

2021-2025 Відділ 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Удосконалення 

розвитку освітньої 

галузі 

1.4. Розвивати нові форми і 

механізми оцінки якості 

діяльності закладів освіти щодо 

реалізації освітніх програм 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Удосконалення 

системи оцінки 

діяльності закладів 

освіти  

1.5. Розвивати аналітико-

експертні компетенції членів 

експертних комісій через 

проведення навчальних семінарів 

і тренінгів 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

ЦПРПП 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Підвищення якості 

функціонування 

експертної комісії. 

Оновлення та 

сертифікація членів 

експертних комісій. 

1.6. Здійснювати системний 

контроль за дотриманням 

2021-2025 Відділ 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

     Реалізація державної 

освітньої політики в 
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державних стандартів та 

установчих документів закладів 

освіти 

фінансування галузі освіти 

2. Управління 

технологіями 

безпечної 

життєдіяльност

і та здорового 

способу життя 

серед суб’єктів 

освітнього 

середовища 

2.1. Планувати систему 

психодіагностичного обстеження 

дітей, молоді щодо формування 

психологічних установок на 

дотримання здорового способу 

життя  

2021-2025 Відділ 

освіти, 

ЦПРПП, 

психологіч

на служба 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Розподіл управлінських 

впливів на формування 

системи контролю за 

заходами щодо 

безпечної 

життєдіяльності та 

здорового способу 

життя серед суб’єктів 

освітнього середовища. 

2.2. Налагоджувати 

систематичний контроль за 

організацією раціонального 

харчування в закладах освіти 

2021-2025 Відділ 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Налагоджена система 

інформування про 

якість харчування в 

закладах освіти. 

Забезпечення якості 

харчування. 

  2.3.Здійснювати контроль за 

виконанням закладами освіти 

заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в закладах освіти 

2021-2025 Відділ 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Створення в  закладах 

освіти  безпечного 

освітнього середовища 

3. Управління 

розвитком 

системи 

національно-

патріотичного 

виховання дітей 

та молоді 

3.1. Розробити адаптовані моделі 

змісту виховання в закладах 

освіти з урахуванням сучасних 

соціокультурних ситуацій, 

цінностей виховання та навчання 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

ЦПРПП 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Адаптовані моделі 

змісту виховання в 

закладах освіти. 

3.2. Розробити критерії 

оцінювання якості і 

результативності виховної 

діяльності закладів освіти 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

ЦПРПП 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Використання 

апробованих критеріїв 

для оцінки 

ефективності виховних 

систем у навчальних 

закладах. 

3.3. Удосконалити систему 

контролю з питань ефективності 

реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та 

молоді у регіональному 

освітньому просторі 

2021-2025 Відділ 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Налагодження системи 

моніторингового контролю 

реалізації Концепції 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді; 

наявність інформаційної 

бази; прогнозування шляхів 

вдосконалення системи 
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національного виховання. 

3.4. Організувати та провести 

конкурси на кращу розробку 

моделей випускника закладу 

освіти  з включенням компоненту 

«Якості громадянина-патріота 

України».  

2021-2025 Відділ 

освіти, 

ЦПРПП 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Залучення суб’єктів 

освітнього середовища, 

громадськості, органів 

управління освітою 

міста до моделювання 

системних рис 

вихованості учнів.  

4. Управління 

розвитком 

професійного 

потенціалу 

педагогічних 

працівників 

міської 

територіальної 

громади 

4.1. Удосконалити систему 

атестації педагогічних 

працівників 

2021-2025 Відділ 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Оцінка фахових 

компетентностей 

педагогічних кадрів за 

відповідними 

критеріями. 

4.2. Залучати всіх суб’єктів 

навчальних закладів до 

управління.  

Здійснювати експертизу заходів 

щодо інтеграції діяльності всіх 

суб’єктів управління навчальних 

закладів (ради закладу, 

піклувальної ради, педагогічної 

ради, науково-методичної ради, 

органів учнівського 

самоврядування тощо). 

Використовувати колективні 

форми прийняття рішень на рівні 

кожного навчального закладу  

2021-2025 Керівники 

навчальних 

закладів 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Участь усіх суб’єктів 

освітнього середовища 

в управлінні школою. 

Підвищення 

ефективності 

управлінських рішень. 

Розвиток ефективної 

взаємодії всіх ланок 

управління навчальним 

закладом. 

4.3. Популяризувати результати 

роботи кращих педагогів шляхом 

організації тематичних виставок 

педагогічних досягнень, 

проводити майстер-класи, 

авторські майстерні, фестивалів 

тощо 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

ЦПРПП 

Місцевий 

бюджет 

 

25,0 25,0 25,0 40,0 40,0 Підвищений рівень 

комфортності  педагога у 

навчально-виховному 

процесі. 

Стимулювання внутрішньої 

мотивації педагога. 

Забезпечення зворотного 

зв’язку в контрольно-

оцінювальній діяльності. 

4.4. Стимулювати якісну 

педагогічну працю на підставі 

об’єктивної її оцінки згідно з 

вимогами кваліфікаційних 

характеристик 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

ЦПРПП 

Місцевий 

бюджет 

 

25,0 25,0 28,0 30,0 32,0 Розвиток механізмів 

стимулювання 

педагогічної та 

управлінської праці. 

5. Управління 5.1. Активізувати заходи щодо 2021-2025 Відділ Місцевий 5,0 5,0 5,0 7,0 7,0 Підвищений рівень 
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формуванням 

якісного 

потенціалу 

керівних і 

педагогічних 

кадрів. 

Розвиток 

державно-

громадського 

компонента в 

управлінні 

освітою 

формування  управлінської 

культури для всього 

управлінського корпусу  системи 

освіти міської територіальної 

громади 

освіти, 

ЦПРПП 

бюджет 

 

управлінської культури 

керівників освіти та 

управлінського 

резерву. 

5.2. Розвивати управлінські 

компетентності у 

новопризначених керівників 

закладів  освіти через міську 

школу управлінської 

майстерності 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

ЦПРПП 

Місцевий 

бюджет 

 

2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 Система формування 

управлінських 

компетенцій у 

новопризначених 

керівників навчальних 

закладів. 

5.3. Впроваджувати моделі 

державно-громадського 

управління освітніми закладами з 

метою розвитку інститутів 

громадської участі в освітній 

діяльності і підвищення 

відкритості та інвестиційної 

привабливості сфери освіти 

2021-2025 Керівники 

закладів 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Моделі державно-

громадського 

управління ЗДО, 

ЗЗСО,ЗПО.  

5.4. Інтенсивно розвивати 

діяльність піклувальних рад. 

Організувати семінари для членів 

піклувальних рад 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

ЦПРПП, 

керівники 

закладів 

освіти, 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Стимулювання 

ефективної участі 

піклувальних рад у 

прийнятті рішень 

навчального закладу 

щодо ефективності 

освітньої діяльності. 

5.5. Інформувати населення 

міської територіальної громади 

шляхом представлення щорічного 

публічного звіту про результати 

діяльності кожного закладу та 

установи освіти . 

Оприлюднювати заходи з 

освітньої політики та результатів 

діяльності закладів та установ 

через сайти, ЗМІ 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

Керівники 

закладів та 

установ 

освіти, 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Підвищення іміджу 

закладів освіти. 

Участь громадськості в 

управлінні закладом 

освіти. 

Посилення зв’язків зі 

ЗМІ. 

5.6. Здійснювати обмін досвідом, 

інформацією та брати участь у 

семінарах, конференціях з 

проблем розвитку державно-

громадського управління 

2021-2025 Відділ 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Наявність бази 

передового досвіду з 

управлінської діяльності.  

Інформування  

громадськості 
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територіальної громади  

щодо забезпечення 

рівного доступу до 

якісної освіти. 

6. Управління 

інноваційною 

та 

інвестиційною 

діяльністю 

6.1. Впроваджувати інновації в 

управління шляхом вивчення 

досвіду управлінської діяльності 

керівників закладів освіти.  

Надавати консультації щодо 

застосування сучасних 

управлінських технологій 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

ЦПРПП 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Використання 

управлінських інновацій у 

практиці керівництва 

закладами освіти. 

Підвищення ефективності 

управління у сфері освіти 

регіону. 

6.2. Здійснювати підтримку 

керівників навчальних закладів 

через міські семінари-навчання 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

ЦПРПП 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Підвищення якості 

управлінської 

майстерності керівників 

освіти щодо моделювання 

власних стратегій 

розвитку закладів освіти. 

Впровадження системи 

навчання керівників зі 

стратегічного планування 

6.3. Проводити маркетингові 

дослідження щодо оцінки іміджу 

закладу  освіти суб’єктами 

освітнього середовища 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

ЦПРПП 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Стимулювання 

проведення заходів щодо 

підвищення іміджу 

навчального закладу. 

7. Управління 

єдиним 

інформаційним 

простором 

міської 

територіальне 

громади 

7.1. Створити мережеву 

інформаційно-аналітичну 

систему для прийняття 

управлінських рішень і 

формування звітності. Розвиток 

нових технологій управління. 

2021-2025 Відділ 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Забезпечення 

інформатизації системи 

управління закладами 

освіти. 

7.2. Здійснити моніторинг рівня 

володіння ІКТ управлінських 

кадрів. Забезпечити 

використання комп’ютера на 

робочому місці керівників 100%. 

2021-2025 Відділ 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Включення компетенції 

«Рівень володіння 

комп’ютером» при 

відборі та оцінці 

компетентностей 

управлінських кадрів. 

7.3. Створити базу аналітичних 

документів і матеріалів для 

ефективного прийняття 

управлінських рішень та 

контролю за їх реалізацією. 

2021-2025 Відділ 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     База аналітики та 

експертизи. 

Підвищення якості 

контролю за виконанням 

управлінських рішень 

7.4.Продовжувати забезпечення 2021-2025 Відділ Не потребує      Розвиток кадрового 

потенціалу закладів 
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підвищення кваліфікації 

керівників закладів освіти з 

питань використання сучасних 

інформаційних технологій в 

освітньому процесі та 

управлінській діяльності 

освіти, 

ЦПРПП 

додаткового 

фінансування 

освіти 

7.5.Забезпечити роботу Єдиної 

державної електронної бази з 

питань освіти (ЄДЕБО) та 

підтримувати актуальність даних 

про заклади освіти міської 

територіальної громади  

2021-2025 Відділ 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Забезпечення реалізації 

державної політики в 

галузі освіти 

8. Управління 

матеріально-

технічним 

забезпеченням 

системи освіти 

міської 

територіальної 

громади 

8.1. Вдосконалювати управління 

адміністративно-господарського і 

ресурсного забезпечення 

діяльності в системі освіти (у 

тому числі, управління фінансами 

і бухгалтерією, управління 

кадрами, обліком матеріально-

технічних ресурсів, управління 

майном, організація 

документообігу, ведення 

нормативно-довідкової 

документації) через 

моніторингові та маркетингові 

дослідження 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Концепції, системні 

проєкти і програми робіт 

щодо управління 

адміністративно-

господарською і ресурсно-

забезпечувальною 

діяльністю в системі освіти 

щодо вдосконалення 

стратегічною управління в 

сфері освіти. Типова 

інформаційна система 

управління 

адміністративно-

господарською 

діяльністю  в закладах 

освіти. 

8.2. Здійснювати втілення в 

освітню практику ефективного 

адміністративного і фінансового 

менеджменту, режиму економії 

видатків на освіту, 

енергозберігаючих технологій 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Гнучка, ефективна 

система управління 

матеріально-

технічними ресурсами. 

УСЬОГО: 57,0 57,0 61,0 80,0 82,0  

 

Напрям «Дошкільна освіта» 

№

п

/

п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування, тис. грн., в т.ч. 

Очікувані результати 

2021 2022 2023 2024 2025 
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1. Розвиток 

мережі 

закладів 

дошкільної 

освіти 

1.1.Розширити мережу груп у 

закладах дошкільної освіти 

шляхом виведення 1 класів з бази 

ЗДО 

2021-2025 відділ 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

 

     Збільшення відсотка 

охоплення дітей 

дошкільного віку 

закладами дошкільної 

освіти 

1.2.Сприяти відкриттю та 

функціонуванню корпоративних 

ДНЗ, центрів ігрової підтримки 

дитини, закладів сімейного типу 

приватної форми власності 

2021-2025 відділ 

освіти 

Кошти 

приватних 

інвесторів 

     Створення 

альтернативних 

закладів здобуття 

дошкільної освіти 

1.3. Оптимізувати мережу закладів 

дошкільної освіти сільської 

місцевості шляхом реорганізації 

НВК та організації підвезення 

дітей до діючих ЗДО з 

урахуванням демографічних 

показників  

2021-2025 Відділ 

освіти 

Місцевий 

бюджет 

 

 1100   1500 Приведення мережі 

закладів дошкільної 

освіти сільської 

місцевості відповідно 

до потреб населення, 

збільшення 

наповнюваності 

діючих ЗДО  

1.4.Привести назви закладів 

дошкільної освіти, статути у 

відповідність до діючого 

законодавства  

2021-2025 відділ 

освіти, 

заклади 

дошкільної 

освіти 

Місцевий 

бюджет 

 

20,0 20,0    Перейменування 

закладів, зміна статутів 

у відповідності до 

Законів України «Про 

освіту», «Про 

дошкільну освіту» 

1.5.Розширити мережу центрів 

розвитку дитини на базі діючих 

закладів (ДНЗ №8, 21) 

2021-2025 відділ 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Підвищення якості 

надання освітніх 

послуг 

1.6.Активізувати роботу 

консультативних центрів для 

батьків 

2021-2025 відділ 

освіти, 

заклади 

дошкільної 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Підвищення 

педагогічної та 

психологічної 

грамотності батьків 

1.7.Забезпечити охоплення дітей 

дошкільного віку різними 

формами дошкільної освіти 

(соціально-педагогічний патронат, 

сімейна, індивідуальна тощо) 

2021-2025 відділ 

освіти, 

заклади 

дошкільної 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Запровадження 

альтернативних форм 

здобуття освіти; 

збільшення відсотку 

охоплення дітей 

дошкільною освітою 

1.8.Забезпечити здобуття 

обов’язкової дошкільної освіти 

дітьми 5-річного віку  

2021-2025 відділ 

освіти, 

заклади 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     100% охоплення дітей 

п’ятирічного віку 

дошкільною освітою 
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дошкільної 

освіти 

2. Модернізація 

змісту 

дошкільної 

освіти та 

надання 

якісних 

освітніх послуг 

2.1.Впровадження Базового 

компонента дошкільної освіти (у 

новій редакції) 

2021-2025 відділ 

освіти, 

ЦПРПП, 

заклади 

дошкільної 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Підвищення якості 

надання освітніх 

послуг дошкільної 

освіти 

2.2.Забезпечення внутрішньої 

системи якості дошкільної освіти 

2021-2025 відділ 

освіти, 

ЦПРПП, 

заклади 

дошкільної 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Підвищення якості 

надання освітніх 

послуг дошкільної 

освіти 

2.3. Організація профільних  

напрямків освітньої діяльності  

закладів 

2021-2025 відділ 

освіти, 

заклади 

дошкільної 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Підвищення якості 

надання освітніх 

послуг дошкільної 

освіти 

2.4. Організація сучасних 

напрямків гурткової роботи у 

закладах дошкільної освіти 

2021-2025 відділ 

освіти, 

заклади 

дошкільної 

освіти 

Місцевий 

бюджет 

 100 100 150 100 Забезпечення 

інтелектуального 

розвитку дошкільнят, 

розвиток творчих 

здібностей дітей 

3. Електронний 

облік дітей 

дошкільного 

віку 

3.1. Забезпечення 100% обліку 

дітей від народження до 6(7) років 

за територіальним принципом 

2021-2025 відділ 

освіти, 

заклади 

дошкільної 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Достовірність 

статистичних даних 

обліку дітей 

дошкільного віку, 

забезпечення 

територіальної 

доступності 

дошкільної освіти 

3.2.Ведення електронної реєстрації 

дітей до закладів дошкільної 

освіти 

2021-2025 відділ 

освіти, 

заклади 

дошкільної 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Забезпечення рівного 

доступу громадян до 

системи реєстрації, 

територіальної 

доступності 

дошкільної освіти 

4. 

 

Підвищення 

ефективності 

системи 

4.1.Забезпечити реалізацію 

природного потенціалу дитини з 

орієнтацією на загальнолюдські та 

2021-2025 відділ 

освіти, 

заклади 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Виховання у дітей 

дошкільного віку 

базових основ 
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національного 

виховання 

дітей через 

дошкільну 

освіту 

національні цінності дошкільної 

освіти 

національної 

свідомості та 

морально-етичних 

якостей 

ВСЬОГО 20,0 1220,0 100,0 150,0 1600,0  

 

Напрям «Повна загальна середня освіта» 

№

п

/

п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

 

 

 

Строки 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування, тис. грн., в т.ч. 

Очікувані результати 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Створення 

безпечного 

освітнього 

середовища 

1.1.Впроваджувати в освітній 

процес гуртки та факультативи з 

метою  профілактики насильства та 

булінгу в дитячому та 

молодіжному середовищі. 

 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Запобігання 

виникненню проявам 

насильства та булінгу 

серед дітей та 

учнівської молоді у 

закладах освіти. 

1.2. Проведення круглих столів, 

тренінгів, занять з елементами 

тренінгу щодо протидії та 

попередження булінгу (цькування) 

в учнівському колективі.  

2021-2025 Відділ 

освіти, 

психологічн

і служби 

ЗЗСО, 

управління 

національно

ї поліції, 

відділ у 

справах 

дітей 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Запобігання 

виникненню випадкам 

всіх форм насильства 

та булінгу серед дітей 

та учнівської молоді у 

закладах освіти. 

1.3.Придбання для шкільних 

бібліотек  підручників, навчальних 

посібників і художньої літератури , 

створення  медіатек, медіа-

центрів,проведення книжкових 

доброчинних акцій 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

Місцевий 

бюджет 

 100 200 500 700 Забезпечення 100 % 

учнів закладів освіти 

підручниками, медіа 

засобами  та 

художньою 

літературою 

  1.4.Впровадження заходів 

безпеки для учасників освітнього 

процесу в закладах освіти 

(установка веб-камер, 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

Місцевий 

бюджет 

 100 300 300 100 Посилення безпеки 

перебування в 

закладах освіти, 

запобігання 
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організація охорони тощо) освіти виникненню 

надзвичайних 

ситуацій 

2. Створення 

умов для 

безпечної 

життєдіяльнос

ті та 

здорового 

способу життя 

через загальну 

середню 

освіту 

2.1. Продовжити впровадження у 

ЗЗСО здоров’язберігаючих 

програм і освітніх технологій 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Покращення стану 

здоров’я школярів 

2.2. Систематично контролювати 

стан організації гарячого 

харчування у закладах освіти 

міської територіальної громади 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

УПСЗН 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Забезпечення 

контролю за якістю 

харчування школярів 

2.3. Провести вивчення діяльності 

літніх мовних таборів щодо 

створення умов для безпечного 

відпочинку дітей 

2021-2025  Відділ 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Створення умов для 

безпечного відпочинку 

учнів 

2.4. Оновлювати інформацію у 

банку даних про спортивні зали, 

споруди і майданчики закладів 

освіти територіальної громади 

2021-2025 Відділ 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Створення умов для 

фізичного розвитку 

школярів 

2.5. Збільшити охоплення школярів 

різними видами  і формами 

спортивно-масової роботи, сприяти 

організації роботи в школах 

спортивних секцій і груп від 

ДЮСШ та спортивних клубів 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО, 

ДЮСШ, 

відділ 

молоді та 

спорту 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Створення умов для 

фізичного розвитку 

школярів 

2.6. Впровадження заходів щодо 

реалізації Національної стратегії з 

оздоровчої рухової активності в 

Україні на період до 2025 року 

«Рухова активність – здоровий 

спосіб життя – здорова нація»  

 Відділ 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО, 

ДЮСШ 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Забезпечення належної 

рухової активності 

школярів 

3. Підвищення 

ефективності 

системи 

національно-

патріотичного 

виховання дітей 

3.1. Реалізація Стратегії 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді, 

урізноманітнення форм і методів 

національно-патріотичного 

виховання 

2021-2025  Відділ 

освіти, 

ЗЗСО 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Впровадження 

різноманітних форм та 

методів національно-

патріотичного 

виховання в освітній 

процес 
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та молоді через 

загальну 

середню освіту 

3.2. Розширення мережі гуртків 

національно-патріотичного 

спрямування 

 

2021-2025  Відділ 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

Місцевий 

бюджет  

 150 100 100 100 Збільшення кількості 

учнів, охоплених  

національно-

патріотичним 

вихованням 

3.3. Проведення  Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») та забезпечення  участі 

переможців в обласному етапі 

змагань 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

Місцевий 

бюджет  

20 30 30 40 50 Збільшення кількості 

дітей, залучених до 

Всеукраїнської 

дитячо-юнацької 

військово-патріотичної 

гри «Сокіл» 

(«Джура»). 

3.4.Моніторинг організації 

національно-патріотичного 

виховання у закладах загальної 

середньої та позашкільної освіти 

2021-2025 Відділ 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Збільшення кількості 

учнів, охоплених  

національно-

патріотичним 

вихованням 

3.5. Проведення заходів до Дня 

Соборності України, Дня пам’яті 

героїв Крут, Міжнародного дня 

рідної мови, Дня пам’яті Т.Г. 

Шевченка, Дня пам’яток історії та 

культури, Дня Перемоги, Дня 

Європи, Дня Матері, Дня пам’яті 

жертв політичних репресій, 

Міжнародного дня сім’ї,  Дня 

слов’янської писемності та 

культури, Дня Конституції 

України,  Дня Державного Прапора 

України,  Дня українського 

козацтва, Дня української 

писемності і мови, Дня пам’яті 

жертв Голодоморів в Україні та 

інших  

 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

ЗЗСО 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Утвердження у дітей 

та учнівської молоді 

патріотичних 

цінностей, переконань 

та поваги до рідної 

землі, держави, 

родини, народу 

3.6. Налагодження співпраці з 

громадськими організаціями, 

військовими частинами з питань 

національно-патріотичного 

2021-2025  Відділ 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

 

     Формування 

готовності до Захисту 

Вітчизни 
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виховання учнівської молоді 

3.7.Проведення заходів із 

відзначення ювілейних, 

історичних, пам’ятних дат, 

знаменних подій, пов’язаних з 

історією рідного краю  

2021-2025  Відділ 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

 

     Утвердження у дітей 

та учнівської молоді 

патріотичних 

цінностей, переконань 

та поваги до рідної 

землі 

3.8. Забезпечення реалізації в ЗЗСО 

Коростенської міської 

територіальної громади  проєктів  

виховного спрямування 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

Місцевий 

бюджет 

3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 Впровадження 

інноваційних 

технологій організації 

виховного процесу у 

практику закладів 

освіти громади  

4. Удосконалення 

та оновлення 

системи 

профорієнтаційн

ої роботи у 

закладах освіти, 

підготовка до 

запровадження 

профільного 

рівня повної 

загальної 

середньої освіти 

 

4.1.Введення програм і  

спецкурсів профорієнтаційного 

спрямування у 9-11 класах закладів 

загальної середньої освіти 

 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

ЗЗСО 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Визначення 

професійних запитів та 

потреб учнів, 

орієнтація випускників 

на майбутню професію 

4.2.Проведення профорієнтаційних 

заходів: екскурсії на підприємства, 

ярмарок професій, зустрічі з 

представниками закладів освіти ІІ-

ІV рівнів акредитації, з фахівцями 

Коростенського міського центру 

зайнятості населення тощо. 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

ЗЗСО 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Визначення 

професійних запитів та 

потреб учнів, 

орієнтація випускників 

на майбутню професію 

4.3. Проведення діагностичних 

досліджень щодо нахилів і 

здібностей учнів 

2021-2025 Психологіч

ні служби 

ЗЗСО 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Визначення 

професійних нахилів 

учнів, орієнтація 

випускників на 

майбутню професію. 

5. Створення 

сприятливих 

умов для 

розвитку органів 

учнівського 

самоврядування  

 

5.1. Створювати умов для 

забезпечення діяльності різних 

моделей учнівського 

самоврядування в закладах 

загальної середньої освіти 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

ЗЗСО 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Забезпечення 

функціонування 

органів учнівського 

самоврядування в усіх 

закладах загальної 

середньої освіти 

Коростенської міської 

територіальної 
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громади 

5.2. Організувати  роботу школи 

лідерів органів учнівського 

самоврядування  

 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

ЦПО 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Підвищення якості 

навчання дітей-лідерів, 

мотивація їх до участі 

у суспільному житті 

міської територіальної 

громади 

5.3. Сприяти залученню 

батьківської та педагогічної 

громадськості до роботи органів 

учнівського самоврядування 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Підвищення 

зацікавленості батьків 

та педагогів у 

формуванні 

громадської 

активності дітей та 

учнівської молоді 

5.4. Сприяти розвитку 

волонтерського руху серед 

учнівської молоді, залученню їх до 

участі у благодійних проєктах, 

акціях 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Виховання в 

учнівської молоді 

толерантності, 

милосердя, доброти, 

співчуття. 

6. Реформування 

загальної 

середньої 

освіти згідно з 

Концепцією 

«Нова 

українська 

школа» 

6.1.Продовження оптимізації 

мережі освітніх закладів, створення 

освітніх округів, опорних закладів 

та філій 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

Державний 

бюджет, 

місцевий 

бюджет 

495 595  1000  100% забезпечення 

профільним навчанням 

учнів  

6.2.Оптимізація закладі освіти з 

низькою наповнюваністю учнями. 

2021-2025 Відділ 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Оптимізація мережі 

закладів освіти 

6.3.Зміна типів закладів загальної 

середньої освіти, створення 

гімназій та академічних ліцеїв, 

ліцензування діяльності 

новостворених закладів освіти 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти 

Місцевий 

бюджет 

250 300  400  Приведення типів 

закладів освіти у 

відповідність до 

законодавства 

6.4.Розширення мережі 

інклюзивних класів у закладах 

загальної середньої освіти 

відповідно до потреби 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

Державний 

бюджет 

     Збільшення кількості 

класів з інклюзивним 

навчанням 

6.5.Переведення  трьох пілотних 

закладів освіти на фінансово-

господарську автономію.  

2021-2022 Відділ 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

 5,0 5,0    Визначення 

ефективності 

запровадження 

фінансово-
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господарської  

автономії закладів 

освіти  

6.6.Переведення закладів освіти на 

фінансово-господарську автономію 

2021-2023 Відділ 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

  50 50   Забезпечення 

фінансово-

господарської 

автономії закладів 

освіти 

6.5.Збереження відповідно до 

потреб мережі груп продовженого 

дня в закладах загальної середньої 

освіти 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

Державний 

бюджет, 

місцевий 

бюджет 

50 50  100  Робота груп 

продовженого дня 

ВСЬОГО: 1023,0 1354,0 685,0 2445,0 955,0  

 

Напрям «Профільне навчання» 

№

п/

п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування, 

тис. грн., в т.ч. 

Очікувані 

результати 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Забезпечення 

доступності, 

безперервності 

та підвищення 

якості освіти, 

рівних умов 

доступу до 

вибору 

профілю 

навчання 

1.1. Створювати умови для 

диференціації навчання, 

посилення професійної орієнтації, 

забезпечення 

допрофільної підготовки та 

профільного навчання, 

індивідуальної траєкторії 

розвитку учнів відповідно до їх 

особистих потреб, інтересів та 

здібностей 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

директори 

ЗЗСО 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Забезпечення 

можливості вибору 

напрямків 

профільного навчання 

 

1.2. Удосконалити мережу класів з 

профільним вивчення предметів у 

закладах освіти  міста на основі 

аналізу можливостей сучасного 

ринку праці в аспекті соціально-

економічного розвитку регіону 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

директори 

ЗЗСО 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Формування мережі 

профільних класів 

відповідно до запитів 

та потреб учнів 
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1.3. Забезпечити участь школярів 

в олімпіадах різного рівня з 

базових дисциплін,  конкурсах та 

турнірах, інтелектуальних 

заходах, конкурсах-захистах 

науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів обласного 

відділення Малої академії 

України  

2021-2025 Відділ 

освіти, 

директори 

ЗЗСО, 

ЦПО 

Місцевий 

бюджети 

40 50 50 55 60 Сприяння виявленню 

обдарованих й 

талановитих учнів 

1.4. Активізувати співпрацю з 

міським центром зайнятості  

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти,   

центр 

зайнятості 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Сприяння 

самовизначенню 

школярів щодо 

обрання майбутніх 

професій 

2. Розвиток 

професійного 

потенціалу 

педагогічних 

працівників 

міської 

територіальної 

громади для 

роботи в 

умовах 

профільної 

освіти  

2.1. Забезпечити якісну підготовку 

та розстановку педагогічних 

кадрів в умовах профільного 

навчання, переходу на нові 

державні стандарти базової та 

старшої школи  

2021-2025 Відділ 

освіти, 

ЦПРПП,д

иректори 

ЗЗСО 

Місцевий 

бюджет 

50 200 200 250 250 Підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

2.2. Здійснювати   супровід  

допрофільної підготовки та 

профільного навчання 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

ЦПРПП 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Методична допомога 

з питань профільного 

навчання 

3. Формування 

якісного 

потенціалу 

керівних і 

педагогічних 

кадрів та 

підвищення 

ролі державно-

громадського 

компоненту в 

управлінні 

профільною 

освітою  

3.1. Удосконалити систему 

управління профільною освітою  

закладами освіти  щодо надання 

учням якісних освітніх послуг  

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

       Системне 

покращення  

профільного навчання 

3.2. Здійснювати моніторингові 

дослідження щодо відповідності 

обраних профілів та якості 

викладання профільних предметів 

запитам учнів 10-11 класів. 

2021-2025 Відділ 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Контроль за якістю 

освітніх послуг 

відповідно до 

результатів 

моніторингу 
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4 Створення 

умов для 

забезпечення 

удосконалення 

інноваційного 

середовища 

для розвитку 

профільної 

освіти  

4.1. Продовжувати здійснення 

заходів щодо удосконалення 

мережі профільних класів 

закладів  освіти відповідно до 

потреб Коростенської  міської 

територіальної громади 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Сприятиме 

удосконаленню 

профільного навчання 

5 Забезпечення 

участі закладів 

з профільним 

навчанням в 

єдиному 

інформаційном

у просторі 

громади 

5.1. Забезпечити реєстрацію усіх 

закладів міської територіальної 

громади  в єдиному освітньому 

середовищі  

2021-2025 Відділ 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Участь у єдиному 

інформаційному 

просторі 

Коростенської міської 

територіальної 

громади 

5.2. Впроваджувати профільне 

навчання з використанням 

сучасних ІКТ та технологій 

дистанційного навчання 

2021-2025 Відділ 

освіти 

Місцевий 

бюджет 

100 300 300 400 400 Сприяння збільшенню 

кількості учнів, 

охоплених 

профільним 

навчанням 

6. Вдосконалення 

матеріально-

технічної бази 

закладів освіти 

для 

забезпечення  

профільного 

навчання  

6.1. Проводити оцінку стану 

матеріально-технічного 

забезпечення шкіл з профільним 

навчанням, забезпечити їх 

вдосконалення та модернізацію  

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

Місцевий 

бюджет 

 

100 200 300 400 400 Вдосконалення 

матеріально-технічної 

бази шкіл з 

профільним 

навчанням 

6.2. Здійснювати заходи щодо 

впровадження новітніх 

інформаційно-комунікаційних 

технологій 

2021-2025 Відділ 

освіти 

 

Місцевий 

бюджет 

150 200 200 150 200 Забезпечення закладів 

освіти сучасними 

засобами навчання 

 6.3. Забезпечити заклади освіти 

навчально-методичними 

матеріалами для здійснення 

профільного навчання, 

відповідною навчально-

довідковою та науково-

популярною літературою 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

Місцевий 

бюджет 

 

100 150 50 50 50 Сприяння 

вдосконаленню 

навчально-

методичного 

забезпечення 

профільного навчання 

 6.4. Забезпечити розробку, 

апробацію та впровадження в 

освітній процес з профільної 

освіти педагогічних програмних 

засобів, навчальних посібників, 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

Місцевий 

бюджет 

 

 150 150 100 100  Сприяння 

вдосконаленню 

навчального процесу 

в закладах з 

профільним 
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довідників для вчителів і учнів на 

електронних носіях 

навчанням 

УСЬОГО: 540,0 1250,0 1250,0 1405,0 1460,0  

 

Напрям «Обдаровані діти» 

№ 

п/

п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

 

 

 

Строки 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансуванні 

Орієнтовні обсяги фінансування, 

тис. грн., в т.ч. 

Очікувані 

результати 

  

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виявлення  

та підтримка 

обдарованої 

молоді, 

створення 

умов для її 

розвитку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Забезпечити проведення 

регіональних етапів 

всеукраїнських учнівських  

олімпіад з базових і спеціальних 

дисциплін, Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів 

МАН, турнірів, конкурсів фахової 

майстерності. 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

ЦПО, 

керівники 

закладів 

освіти 

Місцевий 

бюджет  

 

40,0 50,0 50,0 55,0 60,0 Сприяння виявленню 

інтелектуально 

обдарованих дітей, 

якісному формуванню 

складу команди 

територіальної 

громади для участі в 

ІІІ етапі олімпіад, ІІ 

етапі конкурсу-

захисту науково-

дослідницьких робіт 

та конкурсів фахової 

майстерності. 

1.2. Забезпечити проведення 

конкурсів-оглядів шкільної 

самодіяльності, агітбригад, 

спортивних змагань. 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

ЦПО, 

ЗЗСО 

Місцевий 

бюджет  

2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Сприяння виявленню 

інтелектуально, 

творчо та спортивно 

обдарованих дітей 

1.3. Ведення банку даних 

обдарованих дітей. 

2021-2025 Відділ 

освіти,  

керівники 

ЗЗСО 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Систематизація даних 

про обдарованих дітей 

міської територіальної 

громади 

1.4. Розширити мережу 

міжшкільних факультативів для 

обдарованих дітей 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Створення умов для 

забезпечення рівного 

доступу дітей до 

якісної освіти. 

1.5. Забезпечити проведення 

фестивалю «Сузір’я талановитих 

дошкільнят» 

2021-2025 Відділ 

освіти,  

керівники 

ЗДО 

Місцевий 

бюджет 

 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Сприяння виявленню 

творчо обдарованих 

дітей дошкільного 

віку 

2. Стимулюван 2.1. Розробити рейтинг участі 2021-2025 Відділ Не потребує      Забезпечення 



36 

ня творчо та 

науково 

обдарованої 

молоді та 

педагогічних 

працівників 

учнівських команд в міському та 

обласному етапах Всеукраїнських 

олімпіад з основ наук 

освіти додаткового 

фінансування 

об’єктивності оцінки 

роботи з обдарованою 

молоддю. 

2.2. Продовжити здійснювати 

нагородження творчо та науково 

обдарованої молоді відзнаками: 

- Стипендією міського голови; 

- Премією міського голови для 

випускників шкіл міської 

територіальної громади; 

- Разовою грошовою премією за 

результативність участі в 

обласному етапі олімпіад, 

конкурсі-захиті МАН; обласних та 

Всеукраїнських творчих конкурсах 

2021-2025 Відділ 

освіти 

Місцевий 

бюджет  

 

 

 

 

10,0 

 

5,0 

 

 

 

7,0 

 

 

 

10,0 

 

6,0 

 

 

 

7,0 

 

 

 

10,0 

 

7,0 

 

 

 

7,0 

 

 

 

10,0 

 

7,0 

 

 

 

7,0 

 

 

 

12,0 

 

7,0 

 

 

 

7,0 

Стимулювання творчо 

та науково-

обдарованої молоді 

Усього  69,0 81,0 82,0 87,0 94,0  

 

Напрям «Позашкільна освіта»   

№ 

п/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

 

Орієнтовні обсяги фінансування, 

тис. грн., в т.ч. 

Очікувані результати 

2021 2022 2023 2024 2025 

1.  Забезпечення 

якісної 

позашкільної 

освіти 

1.1. Збереження та розширення 

мережі позашкільної освіти. 

2021-2025 відділ 

освіти, 

керівник 

ЦПО 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Збільшення  кількості 

дітей, залучених  до 

позашкільної освіти та 

активізація роботи щодо 

збільшення кількості 

гуртків, запровадження 

різних форм охоплення 

позашкільною освітою в 

територіальній громаді 

1.2. Розширення мережі гуртків  

позашкільної освіти, зокрема в 

старостинських округах 

територіальної громади 

2021-2025 відділ 

освіти, 

керівник  

ЦПО 

Місцевий 

бюджет 
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Збільшення кількості  

дітей, охоплених 

позашкільною освітою 

1.3. Забезпечення впровадження 

інклюзивної позашкільної освіти 

2021-2025 відділ 

освіти, 

керівник  

ЦПО 

Місцевий 

бюджет 
5,0 10,0 10,0 20,0 20,0 Забезпечення доступу 

дітей з особливими 

освітніми потребами до 

позашкільної освіти 
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1.4. Проведення онлайн-курсів, 

круглих столів, тренінгів в т.ч. за 

тематикою протидії та 

попередження булінгу (цькування), 

запобігання пропаганді поширення 

насильства, жорстокості в закладах 

освіти) 

2021-2025 відділ 

освіти, 

керівник  

ЦПО 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Зменшення проявів 

булінгу у закладах 

освіти. Висвітлення в 

ЗМІ, соціальних 

мережах відповідної 

інформації. 

1.5. Забезпечення  навчальними та 

наочними посібниками  

2021-2025 відділ освіти місцевий 

бюджет 

3,0  5,0  5,0  10,0  10,0  Підвищення якості 

надання освітніх послуг.  

1.6. Оснащення закладів 

позашкільної освіти сучасною  

комп’ютерною технікою та 

мультимедійним обладнанням для 

формування інноваційного 

освітнього простору 

2021-2025 відділ 

освіти, 

керівник 

ЦПО 

місцевий 

бюджет 

70,0  70,0  90,0  90,0  90,0  Створення та оновлення 

матеріально-технічної бази 

позашкільного закладу, 

представлення 

виставкових моделей на 

міських, обласних та 

всеукраїнських рівнях  

1.7. Забезпечення  підвищення 

кваліфікації  педагогічних 

працівників закладу позашкільної  

освіти    

2021-2025 відділ 

освіти, 

керівник 

ЦПО 

місцевий 

бюджет 

10,0  20,0  20,0  20,0  20,0  Формування 

управлінської 

компетентності 

працівників закладу, 

обмін професійним 

досвідом, підвищення 

якості професійної 

компетентності.  

1.8. Забезпечення  поточного 

ремонту Центру позашкільної 

освіти  

2021-2025 відділ 

освіти, 

керівник 

ЦПО 

місцевий 

бюджет 

50,0  100,0  100,0  100,0  100,0  Створення та оновлення 

матеріально-технічної 

бази, забезпечення якісних 

умов для отримання 

позашкільної освіти  

1.9. Поглиблення співпраці  в галузі 

позашкільної освіти з 

міжнародними організаціями, 

фондами та забезпечення участі  

вихованців у міжнародних 

конкурсах, змаганнях, фестивалях  

2021-2025 відділ 

освіти, 

керівник 

ЦПО 

місцевий 

бюджет 

30,0 40,0 50,0 50,0 50,0 Підняття престижу 

позашкільної освіти, 

підвищення іміджу 

позашкільного 

навчального закладу, 

розвиток соціально-

активної особистості 

гуртківців.  
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2. 

 

Розвиток  

науково-

дослідницької 

діяльності 

2.1. Організація  та участь в 

науково-практичних конференціях  

з питань  позашкільної освіти.  

2021-2025 відділ 

освіти, 

керівник 

ЦПО 

місцевий 

бюджет 

5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  Підготовка та 

забезпечення 

результативної участі в 

заходах з питань 

позашкільної освіти  

2.2. Проведення та участь в 
обласних, всеукраїнських 
конкурсах науково-методичних  

розробок з питань позашкільної 

освіти  

2021-2025 відділ 

освіти,  

керівник 

ЦПО 

місцевий 

бюджет 

5,0 5,0 15,0 15,0 15,0 Забезпечення 

результативної участі 

та досягнень на різних 

етапах змагань з 

питань позашкільної 

освіти  

2.3. Розширення спектру діяльності 

та технічного оснащення гуртків 

дослідницького напрямку  

2021-2025 відділ 

освіти, 

керівник  

ЦПО 

місцевий 

бюджет 

15,0 15,0 10,0 10,0 15,0 Оснащення гуртків 

дослідницького 

напрямку 

2.4.  Проведення  та участь в 

обласних,  всеукраїнських 

конкурсах захисту  робіт  учасників 

Малої академії наук 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівник 

ЦПО 

Місцевий 

бюджет 

5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  Охоплення  науково-

дослідницькою 

роботою учнівської 

молоді 

3. Формування у 

шкільної 

молоді  

патріотичного і 

гуманістичного 

світогляду 

3.1. Реалізація Стратегії 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді, 

урізноманітнення форм і методів 

національно-патріотичного 

виховання, організація проведення 

таборів, вишколів, зборів для дітей 

2021-2025 відділ 

освіти, 

керівник 

ЦПО 

місцевий 

бюджет 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Виховання громадянина-

патріота України, 

утвердження любові до 

Батьківщини, шанобливого 

ставлення до національних 

надбань українського 

народу 

3.2. Організація та проведення  

заходів  з національно-

патріотичного 

виховання  дітей та молоді у 

закладах освіти 

2021-2025 відділ 

освіти, 

керівник 

ЦПО 

місцевий 

бюджет 

3,0 5,0 5,0 10,0 10,0 Проведення заходів з 

національно-

патріотичного 

виховання  

3.3. Організація та проведення 

спільних заходів за участю воїнів 

АТО, громадських організацій 

ветеранів 

2021-2025 відділ 

освіти, 

керівник 

ЦПО 

місцевий 

бюджет 

3,0 5,0 5,0 10,0 10,0 Проведення спільних 

заходів за участю воїнів 

АТО, громадських 

організацій ветеранів 

3.4. Проведення в територіальній 2021-2025 відділ місцевий 3,0 5,0 5,0 10,0 10,0 Підготовка та 
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громаді патріотичних фестивалів, 

конкурсів та  забезпечення  участі 

переможців у обласних та 

всеукраїнських етапах 

освіти, 

керівник  

ЦПО 

бюджет забезпечення 

результативної участі у 

заходах 

4. Заохочення 

обдарованих 

учнів 

4.1.Забезпечення участі в обласних 

та  всеукраїнських  науково-

практичних конференціях, 

семінарах, «круглих столах» з 

питань учнівського самоврядування  

2021-2025 відділ 

освіти, 

керівник 

ЦПО 

місцевий 

бюджет 

2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  Підготовка та 

забезпечення 

результативної участі в 

заходах з питань 

учнівського 

самоврядування 

4.2. Сприяння розвитку школи 

лідерів  самоврядування дітей та 

учнівської молоді. 

Розвиток мережі дитячих 

громадських об'єднань, органів 

учнівського самоврядування; 

підтримка дитячих соціальних 

ініціатив 

2021-2025 відділ 

освіти, 

керівник 

ЦПО 

місцевий 

бюджет 

3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  Активізація роботи 

«Актив-групи «Лідер», 

проведення заходів 

щодо реалізації 

проєктів з розвитку 

учнівського 

самоврядування. 

Підтримка дитячих 

ініціатив. 

4.3. Встановлення й виплата 

стипендій,  

одноразових грошових винагород 

обдарованим учням  (вихованцям 

гуртків) – переможцям  і призерам 

обласних і Всеукраїнських етапів 

конкурсів, змагань, фестивалів, 

турнірів та педагогічним 

працівникам,  які готували 

вихованців до змагань 

2021-2025 відділ освіти місцевий 

бюджет 

3,0 4,0 5,0 5,0 10,0 Виплата стипендій та 

грошових винагород 

обдарованим 

вихованцям гуртків 

Усього: 225,5 309,5 345,5 375,5 385,5  

 
Напрям «Освіта дітей з особливими освітніми потребам» 

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовані обсяги фінансування 

(вартість), тис. грн., у тому числі 

по роках 

Очікуваний результат 

2021 2022 2023 2024 2025  
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1 Забезпечення 

права дітей (від 

2 до 18 років) з 

особливими 

освітніми 

потребами на 

освіту (далі 

ООП) 

(дошкільна, 

середня, 

професійно-

технічна). 

1.1. Продовження організації 

роботи та вдосконалення  

діяльності комунальної установи 

«Коростенський інклюзивно-

ресурсний центр» Коростенської 

міської ради»  (КУ «Коростенський 

ІРЦ». 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівник  

ІРЦ 

Державний 

бюджет 

Місцевий 

бюджет 

1499,

0 

 

415,0 

  

 

 

500,0 

  

 

 

550,0 

  

 

 

600,0 

  

 

 

650,0 

Створення доступних 

умов для навчання, 

реабілітації дітей з 

ООП. 

1.2.Проведення комплексної оцінки 

дітей  з метою визначення 

особливих освітніх потреб, в тому 

числі коефіцієнта її інтелекту, 

розроблення рекомендацій щодо 

освітньої програми,  

надання психолого-педагогічних та 

корекційно-розвиткових послуг 

відповідно до потенційних 

можливостей дитини з 

використанням міжнародних 

психодіагностичних методик  

Conners-3, Leiter-3, CASD , PEP-3, 

WISC-IV та інших. 

2021-2025 ІРЦ Не потребує 

додаткового 

фінансування 

 

 

 

Державний, 

міський 

бюджети 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,0 

 

 

 

 

 

 

 

15,0 

 

 

 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

 

 

 

20,0 

Створення доступних 

умов для навчання, 

реабілітації дітей з 

ООП. 

1.3. Забезпечення взаємодії ІРЦ з 

закладами освіти. 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівник 

ІРЦ, 

керівники 

закладів 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Створення доступних 

умов для навчання, 

реабілітації дітей з 

ООП 

1.4. Удосконалення науково-

методичного забезпечення, 

матеріальної бази для покращення 

освітньо-розвивального 

середовища ІРЦ. 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівник 

ІРЦ 

Місцевий 

бюджет, 

залучення 

коштів 

інвесторів, 

розробка 

міжнародних 

грандів. 

200,0 150,0 130,0 120,0 100,0 Створення умов для 

здобуття повної 

загальної середньої 

освіти для дітей з ООП 



41 

1.5. Ведення реєстру дітей, які 

пройшли комплексну оцінку і 

перебувають на обліку в 

Коростенському ІРЦ. 

2021-2025 ІРЦ Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Реєстр дітей, 

закладів освіти, 

реабілітаційних 

установ системи 

охорони 

здоров’я, 

соціального 

захисту та 

громадських 

об’єднань. 

1.6.Ведення реєстру закладів 

освіти,реабілітаційних установ 

системи охорони здоров’я, 

соціального захисту та громадських 

об’єднань, а також реєстру 

фахівців, які надають психолого-

педагогічну допомогу дітям з ООП. 

2021-2025 ІРЦ Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     

1.7. Здійснювати супровід дітей з 

ООП та надавати консультативно-

методичну допомогу батькам 

(особам, які їх замінюють), 

педагогам з питань виховання та 

навчання дітей з ООП.  

2021-2025 ІРЦ Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Підвищення рівня 

знань батьків та 

педагогів щодо 

навчання, виховання, 

розвитку дітей з 

особливими потребами. 

1.8. Проведення     навчальних 

семінарів, круглів столів, майстер-

класів, вебінарів для педагогів 

закладів освіти з питань навчання 

та виховання дітей з ООП. 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівник 

ІРЦ 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Підвищення рівня 

знань педагогів щодо 

навчання, виховання, 

розвитку дітей з 

особливими потребами. 

1.9. Висвітлення діяльності ІРЦ в 

засобах масової інформації, в 

соціальних мережах, на власному 

сайті. 

2021-2025 ІРЦ Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Обізнаність громади 

щодо діяльності ІРЦ 

1.10. Забезпечення раннього 

виявлення, психолого-педагогічне 

вивчення та повне охоплення дітей 

з особливими освітніми потребами. 

Розробка та впровадження проєкту 

«Раннє втручання та ранній 

розвиток дітей». 

 

2021-2025 ІРЦ Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Виявлєння  дітей, які 

мають порушення 

розвитку в ранньому 

дошкільному віці та 

потребують 

інклюзивної освіти, та 

наповнення 

спеціальних груп. 

Педагогічні 

кадри ІРЦ 

1.11. Розширення штату 

корекційних педагогів КУ 

«Коростенський ІРЦ» у зв’язку із 

утворенням Коростенської МТГ та 

збільшенням кількості дітей. 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівник 

ІРЦ. 

Державний 

бюджет 

 

      Підвищення якості 

надання корекційних 

послуг. Удосконалення 

системи роботи ІРЦ. 
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2 Забезпечення 

доступності, 

безперервності 

та підвищення 

якості освіти та 

створення  

умов для 

навчання та 

виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами. 

2.1. Забезпечення безперешкодного 

доступу до будівель та приміщень 

закладів освіти (облаштування 

пандусів, туалетних кімнат) дітей з 

порушеннями опорно-рухового 

апарату. 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти 

Місцевий 

бюджет 

100 100 200 200 300 Створення належних 

умов для забезпечення 

освітніх потреб дітей з 

особливими освітніми 

потребами   

2.2.Облаштування та матеріально-

технічне забезпечення кабінетів 

учителя-дефектолога, кімнат 

психологічного розвантаження, 

логопедичних кабінетів для 

проведення корекційно-

розвивальних занять, ресурсних 

кімнат. 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти, 

керівник 

ІРЦ 

Місцевий 

бюджет 

60 100 100 150 150 

2.3.  Забезпечення закладів освіти з 

інклюзивними та спеціальними 

класами (групами) необхідними 

навчально-методичними, 

дидактичними матеріалами, 

приладами (у тому числі 

комп’ютерною та оргтехнікою) 

індивідуальними засобами 

навчання (предметами, 

обладнанням), необхідними для 

корекції розвитку згідно 

індивідуальних програм розвитку 

дітей. 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти 

Місцевий  

бюджет 

Державний 

бюджет 

 

50 100 100 150 200   Оснащення 

необхідним 

мультимедійним 

обладнанням, 

цифровими засобами 

навчального 

призначення відповідно 

до сучасних вимог, у 

тому числі для 

організації навчання з 

використанням  

дистанційних 

технологій 

 2.4. Продовжити роботу зі 

створення умов для ранньої 

корекції психофізичних порушень 

у ЗДО.  

2021-2025 

 

Відділ 

освіти, 

керівники 

ІРЦ, ЗДО. 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Забезпечення 

ранньої корекції та 

соціалізації дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами 

дошкільного віку.  

3 Створення 

сприятливих 

умов для 

отримання 

якісних 

освітніх і 

3.1. Розвивати мережу 

корекційної служби міської 

територіальної громади:  

створення логопедичних пунктів 

в ЗЗСО та ЗДО з метою надання 

допомоги дітям, які мають 

2021-2025 відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти 

Місцевий 

бюджет 

50 150 150 200 200 Розширення мережі 

корекційних служб 

міста, зниження 

кількості дітей з 

порушеннями 

мовлення. 
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медичних 

послуг дітьми з 

особливими 

освітніми 

потребами. 

порушення мовлення та 

потребують корекції. 

3.2. Ввести відповідно  до потреби 

у ЗЗСО посади учителів-

дефектологів, учителів-логопедів, 

реабілітологів, асистентів учителя. 

2022-2025 

 

 

Відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти 

Місцевий 

бюджет 

 50 50 80 80 Забезпечення 

корекційно-

розвиткового 

компонента в 

інклюзивному 

навчанні.   

3.3. Розширити мережу груп 

компенсуючого типу. Відкрити для 

дітей з освітніми особливими 

потребами спеціальну групу за 

нозологією ЗПР (затримка 

психічного розвитку); група 

компенсуючого типу для дітей з 

РАС (розлади аутичного спектру)  

2022-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

ЗДО 

 

Місцевий 

бюджет 

 

 50 70 70 90 Організація 

інклюзивного навчання 

у ЗДО, забезпечення 

ранньої корекції та 

соціалізації дітей з 

особливими освітніми 

потребами дошкільного 

віку.  

3.4.Проводити спільно з 

медичними закладами  комплексні 

медичні обстеження дітей з метою 

раннього виявлення порушень у 

розвитку.  

2021-2025 Відділ 

освіти, 

медичні 

установи, 

ІРЦ. 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

 

     Підвищення якості 

обстеження дітей та 

раннього виявлення 

дітей з порушеннями у 

розвитку.  

3.5. Проведення моніторингу  

потреб з метою забезпечення 

інклюзивною освітою та наданням 

якісних корекційно-розвиткових 

послуг для дітей з особливими 

освітніми потребами. 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти. 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

 

     Покращення надання 

якості корекційних 

послуг. 

3.6.Розробка методичних 

рекомендацій для закладів освіти 

щодо забезпечення підтримки сімей 

дітей з ООП. 

2021-2025 Керівник 

ІРЦ 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

 

     Обізнаність закладів 

освіти з питань 

інтеграції, інклюзії та 

супроводу дітей з ООП. 

4 Підвищення 

ефективності 

системи 

національного 

виховання дітей 

та молоді з 

особливими 

4.1.Розвивати громадсько-

політичну, соціальну та 

пізнавальну активність дітей з 

особливими освітніми потребами 

шляхом розширення мережі 

дитячих, молодіжних об’єднань, 

товариств, організацій, розвитку 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти 

 

 

Не потребує 

фінансування 

 

     Покращення якості 

виховної роботи 

відповідно до сучасних 

вимог.  

 



44 

освітніми 

потребами 

органів учнівського 

самоврядування. 

4.2.Організація інформаційно-

роз`яснювальної роботи в 

закладах освіти щодо: 

 - формування толерантного 

ставлення в соціумі до проблем 

дітей з особливими освітніми 

потребами; 

- розширення соціальних контактів 

дітей з особливими освітніми 

потребами. 

2021-2025 ЦПРПП, 

ІРЦ, 

керівники 

закладів 

освіти 

 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

 

     Створення 

толерантного та 

комфортного 

середовища для дітей з 

ООП. 

5. Розвиток 

професійного 

потенціалу 

педагогічних 

працівників 

міської 

територіальної 

громади для 

забезпечення в 

громаді 

корекційної 

освіти 

5.1.Підвищити рівень навчально-

методичного забезпечення 

корекційних служб закладів 

освіти 

2021-2025 ЦПРПП, 

ІРЦ. 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

 

     Надання якісних 

корекційно-

розвиткових послуг. 

5.2. Проведення семінарів-

практикумів для асистентів 

вчителів та асистентів 

вихователів з метою розвитку 

особистісних компетентностей, 

що сприятимуть успішній 

взаємодії у системі «Педагог – 

дитина».   

2021-2025 ІРЦ, 

ЦПРПП 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Підвищення рівня 

знань асистентів 

вчителів, асистентів 

вихователів. 

5.3. Участь в обласних, 

державних науково-практичних 

конференціях, семінарах-

практикумах з питань 

корекційної освіти 

2021-2025 ІРЦ 

 

Місцевий 

бюджет 

5,0 10,0 15,0 20,0 30,0 Використання сучасних 

корекційно-

орієнтованих методів 

навчання. 

5.4. Розробити методичні 

рекомендації з питань 

психологічного та корекційного 

супроводу дітей з особливими 

освітніми потребами  для 

закладів освіти громади  з питань 

корекційної освіти   

2021-2025 ІРЦ 

 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

 

     Забезпечення 

методичного супроводу  

педагогічних 

працівників  
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Напрям «Здоров’я та соціальний захист учасників освітнього процесу» 

№ 

п/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми Строк 

виконанн

я заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування, 

тис грн., в т.ч. 

Очікувані результати 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. 

 

Освітнє 

середовище, 

1.1.Облаштування та оновлення 

спортивних та ігрових 

2021-2025 відділ 

освіти, 

Місцевий 

бюджет 

150 200 400 500 500 Створення 

сприятливих умов для 

6. 

 

 

Використання 

ІКТ для 

неперервної та 

системної 

роботи ІРЦ. 

6.1. Залучення батьків та дітей до 

просвітницької та корекційно-

розвиткової роботи. 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівник 

ІРЦ, 

керівники 

закладів 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

 

     Підвищення рівня 

знань батьків щодо 

навчання, виховання, 

розвитку дітей з 

особливими потребами. 

6.2. Проведення вебінарів, 

онлайн-семінарів та надання 

рекомендацій для педагогів, 

застосування дистанційних форм 

роботи. 

2021-2025 ІРЦ Не потребує 

додаткового 

фінансування 

 

     Підвищення рівня 

знань педагогів щодо 

навчання, виховання, 

розвитку дітей з 

особливими потребами. 

7. Створення умов 

та забезпечення 

удосконалення 

інноваційного 

середовища в 

корекційній 

освіті, 

залучення 

інвестицій  для 

створення 

відповідних 

умов навчання і 

виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами. 

7.1. Співпраця з громадськими 

організаціями, Всеукраїнськими 

та Міжнародними благодійними 

фондами. 

 

 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

ЦПРПП, 

ІРЦ, 

керівники 

закладів 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

 

     Створення умов та 

забезпечення 

удосконалення 

інноваційного 

середовища в 

корекційній освіті для 

дітей з ООП 

Коростенської 

територіальної 

громади. 

7.2. Участь фахівців ІРЦ  у різних 

проєктах і програмах 

міжнародних організацій та 

співтовариств. 

2021-2025 ІРЦ Благодійні 

фонди, 

міжнародні 

організації, 

меценати 

     Підвищення та 

удосконалення 

професійності фахівців 

ІРЦ та залучення 

додаткових коштів для 

розвитку корекційної 

освіти. 

ВСЬОГО: 2384,0 1225,0 1380,0 1610,0 1820,0  



46 

сприятливе 

для 

збереження 

здоров’я 

дитини 

майданчиків в закладах освіти 

громади 

заклади 

освіти 

фізичного розвитку 

дітей 

1.2. Забезпечення закладів 

дошкільної освіти необхідним  

розвиваючим, спортивним та 

ігровим інвентарем, атрибутами 

2021-2025 відділ 

освіти, 

заклади 

дошкільної 

освіти 

Місцевий 

бюджет 

100 100 150 250 300 Створення 

сприятливих умов для 

фізичного розвитку 

дітей 

1.3.Проведення моніторингу стану 

та причин дитячого травматизму, 

нещасних випадків серед дітей 

дошкільного та шкільного віку 

2021-2025 відділ 

освіти, 

заклади 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Запобігання випадкам 

дитячому травматизму 

1.4.Здійснення моніторингу стану 

здоров’я учнів та вихованців 

закладів освіти 

2021-2025 відділ 

освіти, 

заклади 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Збереження життя та 

здоров’я дітей 

1.4.Забезпечення закладів освіти 

дезінфекційними, мийними 

засобами та медичними 

препаратами для надання першої 

невідкладної допомоги 

2021-2025 відділ 

освіти, 

заклади 

освіти 

Місцевий 

бюджет 

150 200 200 300 500 Створення якісного 

освітнього 

середовища, 

сприятливого для 

збереження здоров`я 

дітей 

1.5.Забезпечення медичного 

обслуговування вихованців та 

учнів закладів освіти 

2021-2025 відділ 

освіти, 

заклади 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Збереження життя та 

здоров’я учасників 

освітнього процесу 

1.6.Забезпечення проходження  

медичних оглядів працівників 

закладів освіти громади 

2021-2025 відділ 

освіти, 

заклади 

освіти 

Місцевий 

бюджет 

550,0 600,0 650,0 650,0 700,

0 

100% проведення 

медоглядів, 

збереження життя та 

здоров’я учасників 

освітнього процесу 

2. Фізична 

активність 

як складова 

здорового 

способу 

життя 

2.1. Забезпечити участь закладів 

дошкільної освіти у 

Всеукраїнському, регіональному 

фестивалі «Гармонія руху» 

2021-2025 відділ 

освіти, 

ЦПРПП, 

заклади 

дошкільної 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Збереження і 

зміцнення здоров’я, 

фізичний розвиток 

дітей 

2.2. Розширення мережі 

спортивних гуртків і секцій 

2021-2025 відділ 

освіти, 

заклади  

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Збереження і 

зміцнення здоров’я, 

фізичний розвиток 

дітей 
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2.3. Впровадження в закладах 

освіти здоров’язбережувальних, 

здоров’яформувальних, 

інноваційних технологій, 

профілактичних та оздоровчих 

програм 

2021-2025 відділ 

освіти, 

заклади 

дошкільної 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Розвиток здорової 

особистості 

3. Освіта з 

питань 

здоров’я та 

здорового 

способу 

життя 

3.1. Забезпечити системний підхід 

до формування в дітей ціннісного 

ставлення до власного здоров’я і 

мотивації щодо здорового способу 

життя 

2021-2025 відділ 

освіти, 

заклади  

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Формування у дітей 

навичок з основ 

здорового способу 

життя 

3.2.Забезпечити проведення 

семінарів, тренінгів з питань 

безпеки життєдіяльності та 

фізичного розвитку дітей 

2021-2025 відділ 

освіти, 

заклади  

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Створення умов для 

безпеки 

життєдіяльності дітей 

дошкільного та 

шкільного віку 

ВСЬОГО: 950,0 1100,0 1400,0 1700,0 2000,0  

 

Напрям «Кадрове забезпечення. Професійний розвиток педагогічних працівників» 

№ 

п/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

 

 

 

Строки 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування, 

тис. грн., в т.ч. 

Очікувані результати 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

1. Розвиток 

кадрового 

потенціалу 

закладів та 

установ освіти 

1.1 Проведення моніторингу 

потреб установ та закладів освіти в 

керівних та педагогічних  кадрах 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

закладів та 

установ 

освіти 

 

Не потребує 
додаткового 

фінансування 

     

Забезпечення закладів 

та установ освіти 

керівними та 

педагогічними 

кадрами відповідно до 

потреби 

1.2 Забезпечення проведення 

конкурсних відборів керівних 

кадрів закладів та установ освіти 

2021-2025 Відділ 

освіти 

Не потребує 
додаткового 

фінансування      

формування 

високопрофесійного 

складу керівників 

закладів та установ 

освіти 

1.3 Сприяння проходженню 

практики студентами педагогічних 

ВНЗ у закладах та установах освіти 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

закладів та 

Не потребує 
додаткового 

фінансування 
     

Налагодження 

співпраці з ВНЗ, 

популяризація 

педагогічних професій 
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установ 

освіти 

 

1.4 Запровадження педагогічної 

інтернатури та наставництва для 

педагогічних працівників 

2021-2025 Керівники 

закладів 

освіти 

Місцевий 

бюджет 50 50 60 70 70 

Методична підтримка 

вчителя протягом 

першого року роботи 

1.5 Сприяння педагогічним 

працівникам у проходженні 

сертифікації 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

ЦПРПП 

 

Не потребує 
додаткового 

фінансування      

Підвищення 

професійної 

компетентності 

педагогічних 

працівників 

1.6 Створення навчально-

тренінгового майданчика для 

підготовки педагогічних 

працівників ЗЗСО до сертифікації 

 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

ЦПРПП 

 

Не потребує 
додаткового 

фінансування 

     

Створення моделі 

підготовки вчителів до 

сертифікації, 

забезпечення 

інформаційно-

методичного супроводу 

педагогів в процесі 

сертифікації 

1.7 Забезпечення психологічної 

підтримки педагогічних 

працівників у процесі сертифікації 

2021-2025 ЦПРПП 

 

Не потребує 
додаткового 

фінансування      

Психологічний супровід 

педпрацівників в процесі 

сертифікації, підтримка 

здорового 

психоемоційного стану 

педагогів   

1.8 Удосконалення форм та 

методів атестації педагогічних 

працівників 

 Відділ 

освіти, 

керівники 

закладів та 

установ 

освіти 

Не потребує 
додаткового 

фінансування 
     

Оцінка фахових 

компетентностей 

педагогічних кадрів за 

відповідними 

критеріями. 

1.8 Запровадження мотиваційних 

механізмів для підтримки творчих, 

високопрофесійних педагогів 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

ЦПРПП 

Місцевий 

бюджет 30 30 50 50 50 

Стимулювання творчої 

праці педагогічних 

працівників 

2. Професійний 

розвиток 

педагогічних 

працівників 

2.1 Створення та впровадження 

інноваційної моделі професійного 

розвитку педагогічних працівників  

2021-2025 ЦПРПП 

 

Не потребує 
додаткового 

фінансування 
     

Підвищення якості 

професійного розвитку 

педагогічних 

працівників 

2.2 Забезпечення інформаційно-

консультативної та методичної 

підтримки  впровадження 

професійного стандарту вчителя 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

ЦПРПП 

 

Не потребує 
додаткового 

фінансування 
     

Реалізація професійного 

стандарту за професіями 

«Вчитель початкових класів 

закладу загальної середньої 

освіти», «Вчитель закладу 
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загальної середньої освіти», 

«Вчитель з початкової 

освіти (з дипломом 

молодшого спеціаліста)»  

2.3. Забезпечення консультативної 

підтримки педагогічних 

працівників у створенні та 

плануванні траєкторії їх 

професійного розвитку 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

ЦПРПП 

 

Не потребує 
додаткового 

фінансування      

Створення 

індивідуальних 

траєкторій 

професійного розвитку 

педпрацівників  

2.4. Узагальнення та поширення 

інформації з питань професійного 

розвитку педагогічних працівників 

2021-2025 ЦПРПП 

 

Не потребує 
додаткового 

фінансування 
     

Підвищення рівня 

професійного розвитку 

педпрацівників  

2.5. Координація діяльності 

професійних спільнот 

педагогічних працівників 

2021-2025 Відділ 

освіти,  

ЦПРПП 

 

Не потребує 
додаткового 

фінансування 
     

Забезпечення 

системності в 

організації методичної 

роботи педпрацівників 

2.6. Організація та проведення 

консультування педагогічних 

працівників з питань організації 

освітнього процесу, проведення 

супервізії 

2021-2025 ЦПРПП Не потребує 
додаткового 

фінансування      

Підвищення рівня 

професійного розвитку 

педпрацівників, 

удосконалення 

освітнього процесу 

2.7. Проведення міського етапу 

педагогічної виставки «Сучасна 

освіта Житомирщини», 

забезпечення участі закладів та 

установ освіти в обласному етапі 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

ЦПРПП,  

керівники 

закладів  

освіти 

Не потребує 
додаткового 

фінансування 

     Узагальнення та 

популяризація 

перспективного 

педагогічного досвіду 

2.8. Сприяння участі колективів 

закладів та установ освіти в  

Міжнародних виставках 

«Інноватика в сучасній освіті», 

«Сучасні заклади освіти» 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

ЦПРПП, 

керівники 

закладів 

освіти 

Місцевий 
бюджети 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Узагальнення та 

популяризація 

перспективного 

педагогічного досвіду 

2.9. Сприяння участі педагогічних 

працівників у фахових конкурсах, 

конференціях, проєктах  різних 

рівнів  

2021-2025 Відділ 

освіти, 

ЦПРПП, 

керівники 

закладів 

освіти 

Місцевий 

бюджет 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Підвищення рівня 

професійного розвитку 

педпрацівників, 

популяризація досвіду 

роботи педагогів 

2.10. Сприяння участі педагогічних 

працівників у Всеукраїнському 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

Місцевий 
бюджет 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Підвищення рівня 

професійного розвитку 
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конкурсі «Учитель року»; 

забезпечення проведення 

зональних етапів даного конкурсу, 

інформаційно-консультативна 

підтримка педагогів на всіх етапах 

участі 

ЦПРПП, 

керівники 

закладів 

освіти 

 педпрацівників,  

2.11. Забезпечення психологічного 

супроводу професійного розвитку 

педагогічних працівників 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

ЦПРПП 

Не потребує 
додаткового 

фінансування 

     Підтримка здорового 

психоемоційного 

стану педагогів   

3. Реформування 

системи 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

3.1 Забезпечення реалізації права 

педагогічних працівників на  

підвищення кваліфікації за різними 

формами, видами, напрямками, 

суб’єктами (закладами та 

фундаціями) 

2021-2025 Відділ 

освіти , 

ЦПРПП, 

керівники 

закладів 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-

педагогічних працівників»; 

підтримка академічної 

свободи педагогів; 

задоволення професійних 

запитів та потреб педагогів 

3.2 Забезпечення реалізації права 

педагогічних працівників, що 

мають звання «Вчитель-методист» 

на підвищення кваліфікації 

шляхом інформальної освіти  

2021-2025 Відділ 

освіти , 

ЦПРПП, 

керівники 

закладів 

освіти 

Не потребує 
додаткового 

фінансування 

     Підвищення 

кваліфікації   

педагогічних 

працівників шляхом 

інформальної освіти, 

активізація методичної 

роботи 

3.3 Координація підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників при КЗ 

«Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти» ЖОР 

2021-2025 ЦПРПП 

 

Не потребує 
додаткового 

Фінансування 

     Забезпечення дієвості 

системи підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

3.4 Сприяння підвищенню 

кваліфікації вчителів, що 

викладають декілька предметів, 

при КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЖОР 

2021-2025 Відділ 

освіти , 

ЦПРПП, 

керівники 

закладів 

освіти 

Місцевий 
бюджет 

 

30 50 50 50 50 задоволення 

професійних запитів та 

потреб педагогів 

3.5 Проведення тематичних 

семінарів, тренінгів, майстер-

класів  з питань організації 

освітнього процесу, особливостей 

викладання навчальних предметів,  

впровадження перспективних 

освітніх підходів, технологій, 

2021-2025 ЦПРПП, 

керівники 

закладів 

освіти 

Місцевий 

бюджет 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників, розвиток 

їх професійної 

компетентності; 

задоволення 
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методів 

 

професійних запитів та 

потреб педагогів 

3.6 Формування та оприлюднення 

баз даних програм підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників, інших джерел 

інформації (веб-ресурсів), 

необхідних для підвищення 

кваліфікації 

2021-2025 ЦПРПП 

 

Не потребує 
додаткового 

фінансування 

     систематичне  надання 

пропозицій 

педпрацівникам щодо 

підвищення 

кваліфікації; 

задоволення 

професійних запитів та 

потреб педагогів 

3.7 Удосконалення ресурсної бази 

КУ «Коростенський центр 

професійного розвитку 

педпрацівників  КМР» щодо 

підвищення кваліфікації педагогів 

2021-2025 ЦПРПП 

 

Місцевий 
бюджет 

 

15 30 30 30 50 Систематичне  надання 

пропозицій педпрацівникам 

щодо підвищення 

кваліфікації; задоволення 

професійних запитів та 

потреб педагогів 

3.8 Забезпечення психологічного 

супроводу підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

2021-2025 ЦПРПП, 

керівники 

закладів 

освіти 

Не потребує 
додаткового 

фінансування 

     Підтримка здорового 

психоемоційного 

стану педагогів   

4. Інноваційна 

освітня 

діяльність 

4.1 Підтримка та популяризація 

інноваційної діяльності на базі 

закладів та установ освіти 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

закладів та 

установ 

освіти 

Не потребує 
додаткового 

фінансування 

     Активізація 

інноваційної 

діяльності на базі 

закладів та установ 

освіти 

4.2 Сприяння реалізації та 

інформаційно-консультативна 

підтримка Всеукраїнських 

проєктів: 

- «Інтелект України» (КМГ, КМГ 

№7, НВК №12); 

- «Я - дослідник» з впровадження 

СТЕМ-освіти (КМК); 

- «На крилах успіху» (НВК№2); 

- «Проєкт LEGO «Сприяння освіті 

в Україні»»; 

- «Формування екологічно, 

економічно  й соціально доцільної 

поведінки дошкільників у 

контексті освіти для сталого 

розвитку» 

2021-2025 Відділ 

освіти , 

ЦПРПП, 

керівники 

закладів 

освіти 

Місцевий 
бюджет 

 

20 50 50 50 50 Активізація 

інноваційної 

діяльності закладів та 

установ освіти 
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4.3 Сприяння реалізації та 

інформаційно-консультативна 

підтримка апробації освітніх 

програм з реалізації Державного 

стандарту Нової української школи 

(КМЛ) 

2021-2025 Відділ 

освіти , 

ЦПРПП, 

керівники 

закладів 

освіти 

Не потребує 
додаткового 

фінансування 

     Реалізація 

інноваційної 

діяльності в закладах 

освіти 

4.4 Впровадження освітніх 

технологій, форм, методів, і 

засобів навчання, виховання та 

управління освітою в освітньому 

процесі закладів та установ освіти 

2021-2025 Відділ 

освіти , 

ЦПРПП, 

керівники 

закладів 

освіти 

Місцевий 
бюджет 

 

40 60 60 100 100 Удосконалення 

освітнього процесу,  

реалізація інноваційної 

діяльності на базі 

закладів освіти 

4.5 Організація та проведення 

тренінгів, майстер-класів, 

семінарів з впровадження освітніх 

технологій, форм, методів і засобів 

навчання, виховання та управління 

освітою 

2021-2025 ЦПРПП Не потребує 
додаткового 

фінансування 

     Розвиток професійної 

компетентності 

педпрацівників, 

реалізація інноваційної 

діяльності на базі 

закладів освіти 

4.6 Налагодження співпраці з 

науковими установами України 

щодо здійснення інноваційної 

діяльності на базі закладів освіти 

2021-2025 Відділ 

освіти , 

ЦПРПП, 

керівники 

закладів 

освіти 

Не потребує 
додаткового 

фінансування 

     Удосконалення 

освітнього процесу,  

реалізація інноваційної 

діяльності на базі 

закладів освіти  

4.7 Впровадження елементів 

 е-навчання у закладах освіти 

2021-2025 Відділ 

освіти , 

ЦПРПП, 

керівники 

закладів 

освіти 

Місцевий 
бюджет 

 

10 30 50 50 100 Удосконалення 

освітнього процесу,  

реалізація інноваційної 

діяльності на базі   

закладів освіти 

4.8 Створення STEM-центрів на 

базі закладів освіти 

2021-2025 Відділ 

освіти , 

ЦПРПП, 

керівники 

закладів 

освіти 

Місцевий 
бюджет 

 

100 250 300 300 500 Удосконалення 

освітнього процесу,  

реалізація інноваційної 

діяльності на базі 

закладів освіти 

5. Формування 

позитивного 

іміджу 

педагогічного 

працівника 

5.1 Проведення загальноміських 

заходів, спрямованих на підтримку 

та популяризацію освітньої галузі 

2021-2025 Відділ 

освіти , 

ЦПРПП, 

керівники 

закладів 

Місцевий 
бюджет 

50 100 100 100 100 Формування 

позитивного іміджу 

педагогічного 

працівника 
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освіти 

5.2 Систематичне висвітлення 

питань освіти в медійному 

просторі міської територіальної 

громади 

2021-2025 Відділ 

освіти , 

ЦПРПП, 

керівники 

закладів 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Формування 

позитивного іміджу 

педагогічного 

працівника 

5.3 Щорічне відзначення 

педагогічних працівників в 

номінаціях: 

- «Гордість міста», 

- «Премія ім. Сергія Іванова», 

- «Премія ім. Алли Зарицької», 

- щорічна премія за результативну 

участь вихованців у ІІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад, конкурсах 

2021-2025 Відділ 

освіти , 

ЦПРПП, 

керівники 

закладів 

освіти 

Місцевий 
бюджет 

50 50 80 80 100 Мотивація до  творчої  

праці вчителя, 

підвищення рівня 

професійної 

компетентності, 

створення позитивного 

іміджу педагогічного 

працівника 

5.4 Популяризація досвіду 

педагогічних працівників міста 

шляхом участі в фахових конкурсах, 

виставках, конференціях, 

презентаціях 

2021-2025 Відділ 

освіти , 

ЦПРПП, 

керівники 

закладів 

освіти 

Місцевий 
бюджет 

 

10 25 30 30 50 Мотивація до  творчої  

праці вчителя, 

підвищення рівня 

професійної 

компетентності, 

створення позитивного 

іміджу педагогічного 

працівника 

 5.5. Забезпечити випуск дитячого 

інформаційно-навчального журналу 

«Аллочка-дошколярочка» 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

заклади 

дошкільної 

освіти 

Місцевий 
бюджет 

40 45 45 50 60 Поширення та 

популяризація досвіду 

роботи закладів 

дошкільної освіти; 

забезпечення 

різнобічного розвитку 

дітей 

Усього  475,0 800,

0 

935,

0 

990,0 1310,

0 

 

 

Напрям «Розвиток матеріально-технічної бази та створення нового освітнього середовища» 

№ 

п/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування, 

тис. грн., в т.ч. 

 

Очікувані результати 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 
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1 Створення 

умов для 

безпечного та 

комфортного 

перебування 

дітей у 

закладах освіти 

1.1.Поетапно оновлювати 

технологічне обладнання для 

харчоблоків закладів освіти  

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти 

Місцевий 

бюджет 

 

100 100 150 100 200 Створено безпечні та 

комфортні умови 

перебування дітей у 

закладах освіти 

1.2.Забезпечити придбання 

спортивного інвентарю та 

обладнання для спортивних залів і 

майданчиків закладів освіти 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти 

Місцевий 

бюджет  

90 90 100 140 150 Створено безпечні та 

комфортні умови 

перебування дітей у 

закладах освіти 

1.3.Сприяти укомплектуванню 

позашкільних закладів освіти 

сучасними засобами навчання 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівник 

ЦПО 

Місцевий 

бюджет  

100 100 150 150 200 Створено безпечні та 

комфортні умови для 

занять дітей у 

закладах позашкільної  

освіти 

1.4.Створити умови для 

функціонування інклюзивних 

класів/груп 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти 

Місцевий 

бюджет  

80 100 100 200 200 Створено безпечні та 

комфортні умови 

перебування дітей у 

закладах освіти 

1.5.Підтримка та удосконалення 

матеріально-технічної бази 

предметних кабінетів, спортивних 

залів та спортивних кімнат закладів 

освіти громади 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти 

Місцевий 

бюджет  

200 300 400 400 500 Створення освітнього 

середовища, 

сприятливого для  

збереження здоров'я 

дітей 

1.6.Забезпечення закладів освіти 

дезінфікуючими засобами та 

медичними препаратами для 

надання першої невідкладної 

допомоги 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти 

Місцевий 

бюджет  

200 300    Створення якісного 

освітнього 

середовища, 

сприятливого для  

збереження здоров`я 

дітей 

1.7.Забезпечення повноцінним  

безоплатним харчуванням 

вихованців закладів дошкільної 

освіти та учнів закладів загальної 

середньої освіти пільгових категорій 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти 

Місцевий 

бюджет  

1200 1500 1500 2000 2000 Забезпечення 

безоплатним 

харчуванням дітей 

пільгових категорій 

2 Реалізація 

концепції 

«Нова 

українська 

школа» на 

2.1.Придбання меблів  для Нової 

української школи 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти 

Місцевий 

бюджет  

500 500 500 500 500 Створення безпечних 

та комфортних умови 

перебування дітей у 

закладах освіти 
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першому та 

другому рівнях 

повної 

загальної 

середньої 

освіти  

2.2.Придбання  дидактичних 

матеріалів для «Нової української 

школи» 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти 

Місцевий 

бюджет  

100 100 150 150 150 Створення сучасних 

умов навчання дітей у 

закладах освіти 

2.3.Придбання  комп’ютерного 

обладнання для закладів загальної 

середньої освіти 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти 

Місцевий 

бюджет  

300 300 400 500 500 Створення сучасних  

умов  для навчання 

дітей у закладах 

освіти 

3 Зміцнення 

матеріально-

технічного та 

фінансового 

забезпечення 

закладів освіти 

3.1.Проведення кронування та 

знесення аварійних дерев на 

територіях закладів освіти, за 

погодженням екологічної служби 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти 

Місцевий 

бюджет  

200 200 200 300 300 Створення безпечних 

та комфортних умов 

перебування дітей у 

закладах освіти 

3.2.Придбання  обладнання для 

пральних дошкільних закладів 

освіти 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти 

Місцевий 

бюджет  

100 150 200 200 250 Створення безпечних 

та комфортних умов 

перебування дітей у 

закладах освіти 

3.3.Проведення ремонту огорож 

закладів освіти, встановлення 

огорож в разі відсутності 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти 

Місцевий 

бюджет  

250 300 200 500 500 Створення безпечних 

та комфортних умов 

перебування дітей у 

закладах освіти 

3.4.Заміна віконних блоків на 

енергозберігаючі склопакети 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти 

Місцевий 

бюджет  

300 400 500 400 400 Створення безпечних 

та комфортних умов 

перебування дітей у 

закладах освіти 

4. Осучаснення 

матеріально-

технічної бази 

закладів освіти 

4.1.Модернізація й технічне 

обслуговування комп’ютерної 

техніки, яка використовується в 

закладах освіти міста 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти 

Місцевий 

бюджет  

200 300 400 400 400 Створення сучасних 

умов перебування 

дітей у закладах 

освіти 

4.2.Придбання  комп'ютерних 

програм 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти 

Місцевий 

бюджет  

100 150 100 100 50 Створення сучасних  

умов  для навчання 

дітей у закладах 

освіти 

4.3.Забезпечення роботи в кожному 2021-2025 Відділ   Не потребує      Створення сучасних  
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закладі загальної середньої освіти 

електронних бібліотек та журналів 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти 

додаткового 

фінансуванні 

умов  для навчання 

дітей у закладах 

освіти 

4.4.Оснащення кабінетів 

профільного навчання, придбання 

STEM-лабораторій 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти 

Місцевий 

бюджет  

200 250 300 300 400 Створення сучасних  

умов  для навчання 

дітей у закладах 

освіти 

ВСЬОГО: 4220

,0 

5140

,0 

5350

,0 

6340

,0 

6700,

0 

 

 

 

Напрям «Капітальні ремонти, будівництво, добудови, реконструкції закладів освіти» (фінансування проводиться  через управління житлово-

комунального господарства) 

№ 

п/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн., 

в т.ч. 

 

Очікувані результати 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Проведення 

капітальних 

ремонтів 

1.1.Капітальний ремонт 

покрівлі: 

КМГ №7 (майстерня, спортивна 

зала) 

КМК 

НВК №2 (майстерня, їдальня) 

ДНЗ №2 

ЦРД №4(ІІ корпус) 

ДНЗ №5(ІІ корпус) 

ДНЗ №9  

ДНЗ №10 

ДНЗ №14 

ЦРД №17 

ДНЗ №22(І корпус) 

Холосненська СЗШ  

Васьковицький ліцей (ІІ корпус) 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

управління 

ЖКГ 

Місцевий 

бюджет 

5000 5000 4000 7000 6000 Створення 

відповідних 

санітарно-гігієнічних 

умов для перебування 

та навчання дітей 

1.2.Капітальний ремонт фасаду: 

ЗОШ №1 

НВК №2 (ІІ корпус) 

ЗОШ №11 

КМЛ 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

управління 

ЖКГ 

Місцевий 

бюджет 

10000 5000 20000 14000 50000 Створення 

відповідних 

санітарно-гігієнічних 

умов для перебування 

та навчання дітей, 
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КМГ №7 

ЦРД №4 

ДНЗ №5 

ДНЗ №7 

ДНЗ №8 

ДНЗ №10 

ДНЗ №11 

ДНЗ №16 

ЦРД №17 

ДНЗ №20 

економне та 

раціональне 

споживання 

енергоносіїв, 

збереження тепла 

1.3.Капітальний ремонт системи 

опалення та промивка батарей: 

ЗОШ №1 

ЗОШ №5 

КМЛ 

ЗОШ №8 

ЗОШ№9 

КМК  

ЗОШ №11 

Васьковицький ліцей 

ДНЗ №5 

ДНЗ №7 

ДНЗ №8 

ДНЗ №9 

ДНЗ №10 

ЦРД №17 

ДНЗ №19 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

управління 

ЖКГ 

Місцевий 

бюджет 

2000 3000 3000 2000 2000 Створення 

відповідних 

санітарно-гігієнічних 

умов для перебування 

та навчання дітей 

 1.4.Капітальний ремонт 

водопостачання та 

водовідведення: 

ДНЗ №2 

ЦРД №4 

ДНЗ №5 

ДНЗ №8 

ДНЗ №12 

КМЛ 

ЗОШ №11(ІІ корпус, їдальня) 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

управління 

ЖКГ 

Місцевий 

бюджет 

1000 2000 2000 2500 2500 Створення 

відповідних 

санітарно-гігієнічних 

умов для перебування 

та навчання дітей 

  1.5. Капітальний ремонт 

приміщень Михайлівського ДНЗ 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

управління 

ЖКГ 

Місцевий 

бюджет 

 3000    Створення 

відповідних 

санітарно-гігієнічних 

умов для перебування 
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та навчання дітей 

  1.6. Капітальний ремонт 

майстерні ЗОШ №3 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

управління 

ЖКГ 

Місцевий 

бюджет 

1000     Створення відповідних 

санітарно-гігієнічних 

умов для перебування та 

навчання дітей 

  1.7. Капітальний ремонт 

твердого покриття подвір’я 

закладів освіти 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

управління 

ЖКГ 

Місцевий 

бюджет 

10371 1488,5 1465 8436,3 8201,5 Створення відповідних 

санітарно-гігієнічних 

умов для перебування та 

навчання дітей 

2. Проведення 

добудов у 

закладах освіти 

2.1. Добудова харчоблоку та 

спортивної зали ЗОШ №1 

 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

управління 

ЖКГ 

Місцевий 

бюджет 

  30000 40000  Створення відповідних 

санітарно-гігієнічних 

умов для перебування та 

навчання дітей 

  2.2.Добудова  харчоблоку в 

КМГ 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

управління 

ЖКГ 

Місцевий 

бюджет 

 20000 20000   Створення відповідних 

санітарно-гігієнічних 

умов для перебування та 

навчання дітей 

  2.3.Добудова спортивної зали 

ЗОШ №11 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

управління 

ЖКГ 

Місцевий 

бюджет 

   10000 20000 Створення відповідних 

санітарно-гігієнічних 

умов для перебування та 

навчання дітей 

3. Реконструкція 

будівель 

3.1.Реконструкція ДНЗ №3 (ІІ 

корпус) 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

управління 

ЖКГ 

Місцевий 

бюджет 

    4000 Створення 

відповідних 

санітарно-гігієнічних 

умов для перебування 

та навчання дітей 

  3.2. Реконструкція приміщення І 

корпусу ДНЗ №22 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

управління 

ЖКГ 

Місцевий 

бюджет 

    15000 Створення 

відповідних 

санітарно-гігієнічних 

умов для перебування 

та навчання дітей 

4 Будівництво  4.1.Будівництво місць постійної 

стоянки транспортних засобів : 

Холосненська СЗШ 

Хотинівська СЗШ 

Малозубівщинська СЗШ 

Відділ освіти 

 2021-2025 відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти  

Місцевий 

бюджет 

1500 2000 3500   Збереження  у 

належному стані 

транспортних засобів 

  4.2. Будівництво внутрішніх 

туалетів: 

Хотинівська СЗШ 

Ходаківська СЗШ 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

управління 

ЖКГ 

Місцевий 

бюджет 

25000 25000  15000  Створення 

відповідних 

санітарно-гігієнічних 

умов для перебування 
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Стремигородський НВК 

Коростенська ЗОШ №13 

Новаківський НВК 

Каленський НВК  

та навчання дітей 

  4.3. Будівництво і 

облаштування свердловини та 

системи водопостачання 

Хотинівська СЗШ 

Ходаківська СЗШ 

Новаківський НВК 

Каленський НВК 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

управління 

ЖКГ 

Місцевий 

бюджет 

1500 1500  2000  Створення 

відповідних 

санітарно-гігієнічних 

умов для перебування 

та навчання дітей 

  4.4. Будівництво пандусів з 

поручнями в закладах освіти 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

управління 

ЖКГ 

Місцевий 

бюджет 

1000 1000 1000 1000 1000 Забезпечення 

безперешкодного 

доступу до першого 

поверху осіб з 

особливими освітніми 

потребами та 

маломобільних груп 

населення 

      58371,

0 

68988,

5 

84965,

0 

10193

6,3 

10870

1,5 

 

 

Напрям «Інформатизація освіти» 

№ 

п/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування, 

тис. грн., в т.ч. 

Очікувані результати 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Забезпечення 

доступності до 

інформаційних 

ресурсів та 

медіаосвіти 

1.1. Продовжити роботу над 

створенням єдиного 

інформаційно- освітнього 

простору – віртуального 

представництва в Інтернеті 

всіх структурних одиниць 

системи освіти міської 

територіальної громади. 

Забезпечення його 

стабільного та ефективного 

функціонування 

2021-2025 Відділ освіти,  

керівники 

закладів та 

установ освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Функціонування 

віртуального 

інформаційно-

освітнього простору в 

хмарних технологіях, 

горизонтальна 

взаємодія учасників 

освітнього процесу. 

Освіта з використанням 

технологій 

дистанційного 

навчання 

  1.2. Забезпечення 2021-2025 Відділ освіти,  Місцевий 10 10 20 30 30 Використання 
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ефективного 

функціонування та 

технічного обслуговування 

локальних мереж ( відділу 

освіти, закладів та установ 

освіти)  

керівники 

закладів та 

установ освіти  

бюджет інформаційних 

ресурсів та ІКТ в 

освітньому процесі. 

  1.3.Сприяння участі у 

Всеукраїнських, 

регіональних конкурсах «На 

кращий сайт ЗЗСО» 

2021-2025 Відділ освіти,  

керівники 

закладів та 

установ освіти  

Місцевий 

бюджет 

50 100 200 200 500 Створення позитивного 

іміджу закладів освіти 

міської територіальної 

громади 

2. Інформаційне 

забезпечення 

популяризації 

безпечної 

життєдіяльності 

та здорового 

способу життя 

серед суб’єктів 

освітнього 

середовища 

2.1. Запровадити постійно 

діючі семінари-практикуми 

для  вчителів із питань 

адаптації дітей із 

особливими потребами та  

інформаційної безпеки в 

Інтернеті 

2021-2025 Відділ освіти Місцевий 

бюджет 

2,0 2,0  2,0 2,0 2,0 Залучення дітей з 

особливими потребами 

до роботи в мережі, 

використання сучасних 

інформаційних 

ресурсів та ІКТ. 

3. Створення 

інформаційного 

середовища та 

медіапростору 

для розвитку 

професійного 

потенціалу 

педагогічних 

працівників 

міської 

територіальної 

громади 

3.1. Проводити семінари – 

практикуми для вчителів 

різних предметів з проблеми 

«Використання сучасних ІК 

- технологій в освітньому 

процесі», матеріали 

розміщувати на вебсайті 

ЦПРП 

2021-2025 Відділ освіти,  

керівники 

закладів та 

установ освіти  

Місцевий 

бюджет 

2,0 2,0  2,0 2,0 2,0 Неперервний ріст 

інформаційної 

компетенції педагогів 

(відповідно до 

постійного 

нарощування 

функціональних 

можливостей 

комп’ютерної та 

мультимедійної 

техніки). 

  3.2.Оновлювати електронну 

базу програмного 

забезпечення різних 

навчальних предметів та 

розміщувати їх на сайті 

ЦПРПП 

2021-2025  Відділ освіти,  

керівники 

закладів та 

установ освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Забезпечення 

варіативності змісту 

освіти 

4. Створення 

системи 

інформаційної та 

4.1. Робота з інформаційною 

системою управління освіти 

«ІСУО» в закладах та 

2021-2025 Відділ освіти,  

керівники 

закладів та 

Місцевий 

бюджет 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Уніфікація 

інформаційного обігу в 

управлінні процесом 
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медіапідтримки 

єдиного 

інформаційного 

простору 

установах освіти установ освіти  упровадження ІКТ у 

навчальний процес. 

  4.2.Продовжити 

використання комп’ютерних 

програм, систем керування 

базами даних закладами 

освіти міської 

територіальної громади для 

підготовки та надання 

звітності 

2021-2025 Відділ освіти,  

керівники 

закладів та 

установ освіти 

Місцевий 

бюджет 

50 100 100 100 100 Вчасне та якісне 

формування та надання 

звітності 

5. Матеріально-

технічне 

забезпечення 

інформатизації 

освіти та 

медіапростору 

5.1.Провести щорічну 

інвентаризацію 

інформаційних та 

програмно-технічних 

ресурсів закладів та установ 

освіти з урахуванням вимог 

нормативно – правових 

актів з використанням 

комп’ютерних програм 

2021-2025 Відділ освіти, 

заклади та 

установи 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування  

     Створення бази даних 

електронних ресурсів 

закладів освіти 

  5.2. Забезпечити оснащення 

ЗДО, ЗЗСО сучасними 

навчальними 

комп’ютерними 

комплексами та 

мультимедійними 

системами  й програмами 

для підтримки освітнього  

процесу, бібліотечної 

справи та управлінської 

діяльності 

 2021-2025 Відділ освіти Місцевий 

бюджет 

100,0 100,0 120,0 120,0 120,0 Формування сучасної 

матеріально-технічної 

та телекомунікаційної 

бази системи освіти. 

 

6. 

 

 

Розширення 

освітніх  послуг в 

мережі Інтернет, 

якими можуть 

користуватися 

мешканці 

Коростенської 

міської 

територіальної 

6.1.Забезпечити організацію 

електронної реєстрації в 

заклади дошкільної освіти, 

перші класи закладів 

загальної середньої освіти, 

гуртки закладів 

позашкільної освіти;  

2021-2025 Відділ освіти,  

керівники 

закладів освіти  

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Розвиток 

інфраструктури 

відкритих даних 

6.2.Оновлення інформації на 

сайтах закладів та установ  

2021-2025 Відділ освіти,  

керівники 

Не потребує 

додаткового 

     Розвиток системи 

електронних 
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громади освіти в розділі 

«Інформаційна відкритість» 

закладів та 

установ освіти  

фінансування інформаційних 

ресурсів 

6.3.Розробити електронну 

освітню карту  

Коростенської міської 

територіальної громади 

2021-2025 Відділ освіти,  

керівники 

закладів та 

установ освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Розвиток системи 

електронних 

інформаційних 

ресурсів 

6.4. Запровадження 

електронного меню в 

закладах дошкільної освіти 

2021-2025 відділ освіти, 

керівники ЗДО  

Місцевий 

бюджет 

3 3 3,5 3,7 4 Комп’ютеризація 

освітнього процесу 

6.5.Запровадити електронну 

оплату рахунків за 

харчування, інші послуги 

(ПЛАТЕЖІ ПО QR-КОДУ) 

2021-2025 Відділ освіти Місцевий 

бюджет 

15 20 20 24 25 Розвиток системи 

електронних 

інформаційних 

ресурсів 

УСЬОГО: 272,0 377,0 507,5 521,7 823,0  

 

Напрям «Безпечне та якісне харчування  дітей закладів освіти» 

№

 

п

/

п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування, тис. грн., в т.ч. 

Очікувані результати 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Організаційна 

робота щодо 

створення умов 

для 

забезпечення 

повноцінного, 

якісного та 

безпечного 

харчування 

дітей у закладах 

освіти 

1.1.Організація та 

проведення нарад, 

семінарів, тренінгів з 

питань організації 

харчування дітей, 

дотримання вимог 

діючих санітарних 

норм та правил на 

харчоблоках закладів 

освіти, поширення 

новітнього досвіду 

роботи у сфері 

харчування дітей 

2021-2025 відділ освіти, 

Коростенське 

районне 

управління ГУ 

Держпродспожи

вслужби в 

Житомирській 

області, УПСЗН 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Отримання персоналом знань 

щодо організації та 

забезпечення дітей у закладах 

освіти безпечним і якісним 

харчуванням 

1.2.Забезпечення 

ефективної міжвідомчої 

взаємодії з питань 

безпечності харчування 

у закладах освіти 

2021-2025 відділ освіти, 

Коростенське 

районне 

управління ГУ 

Держпродспожи

вслужби в 

Житомирській 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Забезпечення дітей у закладах 

освіти безпечним і якісним 

харчуванням 
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області 

1.3.Забезпечення 

проведення аналізу 

організації харчування 

дітей у закладах 

освіти,у тому числі 

виконання натуральних 

норм харчування 

2021-2025 відділ освіти, 

Коростенське 

районне 

управління ГУ 

Держпродспожи

вслужби в 

Житомирській 

області, 

оператори 

ринку, які 

здійснюють 

харчування дітей 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Покращення якості 

харчування дітей 

1.4.Проведення аналізу 

стану впровадження 

системи НАССР 

(аналізу небезпечних 

факторів та контролю у 

критичних точках)  на 

харчоблоках закладів 

освіти 

2021-2025 відділ освіти, 

Коростенське 

районне управління 

ГУ 

Держпродспоживслу

жби в Житомирській 

області, керівники 

закладів освіти, 

оператори ринку, які 

здійснюють 

харчування дітей 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Створення належних умов для 

організації та здійснення 

безпечного та якісного 

харчування дітей  

1.5.Вжиття у повному 

обсязі заходів щодо 

профілактики 

виникнення гострих 

кишкових інфекцій та 

харчових отруєнь в 

закладах освіти  

2021-2025 відділ освіти, 

Коростенське 

районне управління 

ГУ 

Держпродспоживслу

жби в Житомирській 

області, керівники 

закладів освіти, 

оператори ринку, які 

здійснюють 

харчування дітей 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Профілактика виникнення 

епідускладнень у закладах 

освіти 

1.6.Забезпечення 

розгляду, у разі 

потреби, на засіданнях 

комісії з питань 

техногенно-екологічної 

безпеки та 

надзвичайних ситуацій 

питань забезпечення 

належного харчування 

2021-2025 відділ освіти, 

Коростенське 

районне управління 

ГУ 

Держпродспоживслу

жби в Житомирській 

області, керівники 

закладів освіти, 

оператори ринку, які 

здійснюють 

харчування дітей 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Профілактика виникнення 

епідускладнень у закладах 

освіти; забезпечення дітей 

якісним та безпечним 

харчуванням 
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у закладах освіти та 

недопущення випадків 

гострих кишкових 

інфекцій та харчових 

отруєнь серед дітей 

1.7.Розроблення 

додаткових вимог, у 

разі необхідності, до 

тендерної документації 

для проведення 

закупівель харчових 

продуктів для закладів 

освіти 

2021-2025 відділ освіти, 

Коростенське 

районне управління 

ГУ 

Держпродспоживслу

жби в Житомирській 

області, керівники 

закладів освіти, 

оператори ринку, які 

здійснюють 

харчування дітей 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Забезпечення дітей якісним і 

безпечним харчуванням 

2. Створення 

необхідних 

умов, 

передбачених 

чинним 

законодавством, 

для організації 

повноцінного та 

якісного 

харчування 

дітей у закладах 

освіти 

2.1.Приведення у 

відповідність до вимог 

чинного законодавства 

матеріально-технічного 

забезпечення 

приміщень харчоблоків 

закладів освіти громади 

2021-2025 відділ освіти, 

керівники 

закладів освіти, 

оператори 

ринку, які 

здійснюють 

харчування 

дітей,  

Місцевий 

бюджет 

1000 1600 1600 1000 1000 Створення необхідних умов 

для забезпечення дітей 

якісним та безпечним 

харчуванням 

2.2.Забезпечення 

безперебійної подачі 

холодної та гарячої 

води на харчоблоки 

закладів освіти; 

передбачити резервні 

джерела гарячого 

водопостачання 

2021-2025 відділ освіти, 

керівники 

закладів освіти, 

оператори 

ринку, які 

здійснюють 

харчування дітей  

Місцевий 

бюджет 

800 1500 1500 1000 1000 Створення умов для 

забезпечення закладів освіти 

питною водою гарантованої 

якості; створення необхідних 

умов для якісного та 

безпечного харчування дітей 

2.3.Забезпечення 

харчоблоків закладів 

освіти достатньою 

кількістю холодильного 

та технологічного 

обладнання, кухонного 

та столового посуду, 

розроблювального 

інвентарю 

2021-2025 відділ освіти, 

керівники 

закладів освіти, 

оператори 

ринку, які 

здійснюють 

харчування дітей  

Місцевий 

бюджет 

600 700 600 600 900 Створення необхідних умов 

для якісного та безпечного 

харчування; профілактика 

виникнення епідускладнень 

серед дітей 

2.4.Здійснення 

контролю за 

2021-2025 відділ освіти, 

Коростенське 

Не потребує 

додаткового 

     Профілактика виникнення 

інфекційних та неінфекційних 
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дотриманням у 

закладах освіти вимог 

чинного законодавства 

щодо створення 

належних умов для 

організації 

повноцінного та 

якісного харчування 

дітей, своєчасне вжиття 

заходів щодо усунення 

виявлених порушень 

районне 

управління ГУ 

Держпродспожи

вслужби в 

Житомирській 

області,  

керівники 

закладів освіти, 

оператори 

ринку, які 

здійснюють 

харчування дітей 

фінансування захворювань дітей 

2.5.Проведення 

моніторингу щодо 

стану організації 

якісного харчування 

дітей у закладах освіти 

2021-2025 

 

відділ освіти Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Профілактика виникнення 

інфекційних та неінфекційних 

захворювань дітей 

2.6.Забезпечення 

якісним безкоштовним 

гарячим харчуванням, 

якісною питною водою 

здобувачів освіти 

пільгових категорій   

2021-2025 відділ освіти Місцевий 

бюджет 

1000 1200 1400 1700 2000 Забезпечення безкоштовним 

гарячим харчуванням 100% 

школярів пільгових категорій 

відповідно до фізіологічних 

норм 

2.7. Забезпечення 

якісним харчуванням та 

якісною питною водою 

дітей у закладах 

дошкільної освіти 

2021-2025 відділ освіти Місцевий 

бюджет 

1250

0 

1500

0 

1700

0 

1900

0 

2200

0 

Покращення якості організації 

харчування дітей у закладах 

дошкільної освіти, 100% 

виконання натуральних норм 

харчування 

3. Проведення 

комплексу 

заходів щодо 

забезпечення 

дітей у закладах 

освіти 

безпечним і 

якісним 

харчуванням 

3.1.Запрвадження на 

харчоблоках закладів 

освіти постійно діючих 

процедур, заснованих 

на принципах системи 

НАССР. Провести 

навчання 

відповідальних осіб 

2021-2025 відділ освіти, 

керівники 

закладів освіти, 

оператори 

ринку, які 

здійснюють 

харчування дітей 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Забезпечення безпечного та 

якісного харчування  

3.2.Впровадження в 

закладах освіти 

оновлених та 

затверджених 

технологій 

2021-2025 відділ освіти, 

керівники 

закладів освіти, 

оператори 

ринку, які 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Забезпечення безпечного та 

якісного харчування  
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приготування страв, 

рецептурних збірників 

здійснюють 

харчування дітей 

3.3.Здійснення 

моніторингу якості 

харчування 

(анкетування учнів і 

батьків) для його 

покращення 

2021-2025 відділ освіти, 

керівники 

закладів освіти, 

оператори 

ринку, які 

здійснюють 

харчування дітей 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Забезпечення безпечного та 

якісного харчування  

3.4.Забезпечення 

контролю за 

проведенням освітнього 

процесу, оздоровчої 

кампанії, організацією 

належного медичного 

обслуговування, 

повноцінного 

збалансованого 

харчування в закладах 

освіти 

2021-2025 відділ освіти, 

керівники закладів 

освіти, оператори 

ринку, які 

здійснюють 

харчування дітей, 

Коростенське 

районне 

управління ГУ 

Держпродспоживс

лужби в 

Житомирській 

області 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Забезпечення безпечного та 

якісного харчування  

4. Організація та 

здійснення 

лабораторного 

контролю в 

закладах освіти 

4.1.забезпечення 

проведення відомчого 

лабораторного 

контролю сировини та 

питної води, які 

використовуються для 

харчування дітей за 

показниками безпеки 

2021-2025 відділ освіти, 

керівники 

закладів освіти, 

оператори 

ринку, які 

здійснюють 

харчування дітей 

Місцевий 

бюджет 

100 150 150 200 200 Забезпечення безпечного та 

якісного харчування, 

профілактика виникнення 

епідускладнень серед дітей  

4.2.Забезпечення 

проведення 

моніторингових 

лабораторних 

досліджень питної 

води, готових страв, 

гігієнічних змивів з 

об’єктів навколишнього 

середовища  

2021-2025 Коростенське 

районне 

управління ГУ 

Держпродспожи

вслужби в 

Житомирській 

області 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Забезпечення безпечного та 

якісного харчування, 

профілактика виникнення 

епідускладнень серед дітей  

5. Підвищення 

рівня гігієнічних 

знань 

5.1.Проведення занять з 

підвищення рівня 

гігієнічних знань 

2021-2025 відділ освіти, 

керівники закладів 

освіти, педагогічні 

працівники закладів 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Підвищення рівня гігієнічних 

знань персоналу, профілактика 

виникнення епідускладнень 
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працівників 

харчоблоків та 

відповідальних осіб за 

організацію 

харчування, вихованців, 

учнів, батьків закладів 

освіти 

освіти, оператори 

ринку, які 

здійснюють 

харчування дітей, 

Коростенське 

районне управління 

ГУ 

Держпродспоживслу

жби в Житомирській 

області 

серед дітей 

5.2.Проведення нарад з 

працівниками 

харчоблоків та 

відповідальними 

особами за організацію 

харчування дітей у 

закладах освіти щодо 

профілактики 

виникнення групових 

захворювань на гострі 

кишкові інфекції та 

харчові отруєння  

2021-2025 відділ освіти, 

керівники закладів 

освіти, оператори 

ринку, які 

здійснюють 

харчування дітей, 

Коростенське 

районне управління 

ГУ 

Держпродспоживслу

жби в Житомирській 

області 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Підвищення рівня гігієнічних 

знань персоналу, профілактика 

виникнення епідускладнень 

серед дітей 

5.3.Проведення роботи 

щодо гігієнічного 

виховання дітей, 

дотримання правил 

особистої гігієни, 

популяризації 

здорового способу 

життя 

2021-2025 відділ освіти, 

керівники закладів 

освіти, педагогічні 

працівники закладів 

освіти, оператори 

ринку, які 

здійснюють 

харчування дітей, 

Коростенське 

районне управління 

ГУ 

Держпродспоживслу

жби в Житомирській 

області 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Підвищення рівня гігієнічних 

знань дітей, профілактика 

виникнення епідускладнень 

серед дітей 

5.4.Забезпечення 

висвітлення в засобах 

масової інформації 

актуальних питань 

щодо організації 

безпечного та якісного 

харчування дітей у 

закладах освіти 

2021-2025 відділ освіти, 

керівники 

закладів освіти, 

Коростенське 

районне 

управління ГУ 

Держпродспожи

вслужби в 

Житомирській 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Підвищення інформаційної 

обізнаності населення 
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області 

 Усього      1600

0,0 

2015

0,0 

2225

0,0 

2350

0,0 

2890

0,0 

 

 

Напрям «Забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти» 

№ 

п/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування, 

тис. грн., в т.ч. 

Очікувані результати 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

1 Організаційне 

забезпечення 

пожежної 

безпеки 

1.1.Проведення аналізу 

стану забезпечення 

пожежної безпеки в 

закладах освіти міської 

територіальної 

громади;  

2021-2025 Відділ освіти, 

керівники 

закладів 

освіти 

Не потребує 

фінансування 

     Підвищення якості 

контролю за виконанням 

управлінських рішень 

1.2.Розроблення 

комплексних планів 

заходів щодо 

запобігання пожежам 

та загибелі у них 

людей 

2021-2025 Керівники 

закладів 

Освіти 

Не потребує 

фінансування 

     Наявність чіткого плану 

заходів забезпечення 

пожежної безпеки 

1.3.Проводення нарад, 

семінарів для 

працівників з питань 

забезпечення 

пожежної безпеки; 

2021-2025 Відділ освіти, 

керівники 

закладів 

Освіти 

Не потребує 

фінансування 

     Підвищення обізнаності 

працівників з питань 

пожежної безпеки 

 1.4.Проводення 

навчань працівників та 

здобувачів освіти 

Правилам пожежної 

безпеки; 

2021-2025 Керівники 

закладів 

освіти 

Не потребує 

фінансування 

     Інформаційне забезпечення  

та формування навичок 

правильних дій під час 

пожежної небезпеки 

 

 1.5.Навчання 

керівного складу за 

програмою пожежно-

технічного мінімуму. 

2021-2025 Відділ освіти Місцевий 

бюджет  

 

 

 

20,5 

 

 

25,0 

 

 

20,0 

 

 

30,5 

 

 

40,0 

Підвищення якості 

управлінської майстерності 

керівників закладів освіти 

 1.6.Удосконалення 

роботи добровільних 

пожежних  дружин та 

пожежно-технічної 

комісії  

2021-2025 Відділ освіти, 

керівники 

закладів 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Розвиток ефективної 

взаємодії всіх ланок 

управління закладом освіти 
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 1.7.Підтримання в 

належному стані 

підвальних приміщень, 

горищ, вжиття заходів 

щодо їх закриття для 

обмеження доступу 

сторонніх осіб 

2021-2025 Відділ освіти, 

керівники 

закладів 

освіти 

 Місцевий 

бюджет 

 

150 100 150 200 200 Підвищення безпеки 

життєдіяльності учасників 

освітнього процесу . 

 1.8.Обладнати об’єкти 

автоматичними 

системами 

протипожежного 

захисту з виведенням 

сигналів на 

централізоване 

спостереження 

2021-2025 Відділ освіти, 

керівники 

закладів освіти 

Місцевий 

бюджет 

900,

0 

1000,

0 

1000

,0 

1000

,0 

1000

,0 

Підвищення безпеки 

життєдіяльності учасників 

освітнього процесу. 

 1.9.Привести шляхи 

евакуації, системи 

оповіщення людей про 

пожежу у 

відповідність до вимог 

2021-2025 Керівники 

закладів 

освіти 

Місцевий 

бюджет  

100 100 150 50 50 Гнучка, ефективна система 

управління матеріально-

технічними ресурсами. 

 1.10.Підвищити 

вогнестійкість 

будівель і споруд 

шляхом просочення 

конструкцій 

вогнетривкими 

сумішами 

2021-2025 Відділ освіти, 

керівники 

закладів освіти 

Місцевий 

бюджет 

700,

0 

800,0 800,

0 

800,

0 

800,

0 

Посилення комфортності та 

безпеки  учасників 

освітнього процесу 

 1.11.Привести у 

робочий стан 

вентиляційні канали, 

здійснювати їх 

обслуговування 

2021-2025 Керівники 

закладів 

освіти 

Місцевий 

бюджет 

90,0 100,0 100,

0 

100,

0 

100,

0 

Посилення комфортності та 

безпеки  учасників 

освітнього процесу 

 1.12. Обладнання 

блискавко- захисту 

будівель 

2021-2025 Відділ освіти, 

керівники 

закладів освіти 

Місцевий 

бюджет  

80,0 100 100 100 100 Посилення комфортності та 

безпеки  учасників 

освітнього процесу 

2 Розвиток 

матеріально-

технічної бази з 

пожежної 

безпеки 

2.1.Придбання та 

технічне 

обслуговування 

первинних засобів 

пожежогасіння 

2021-2025 Відділ освіти, 

керівники 

закладів освіти 

Місцевий 

бюджет 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Посилення комфортності та 

безпеки  учасників 

освітнього процесу 

3 Інформаційне 3.1.Організувати 2021-2025 Керівники Не потребує      Інформаційне забезпечення  
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забезпечення у 

сфері пожежної 

безпеки 

проведення у закладах 

освіти міської 

територіальної 

громади тижнів та 

місячника знань з 

основ безпеки 

життєдіяльності  

закладів 

освіти 

фінансування та формування навичок 

правильних дій під час 

пожежної небезпеки. 

3.2.Організувати 

проведення фестивалю 

дружин юних 

пожежників 

2021-2025 Відділ освіти, 

керівники 

закладів освіти 

Не потребує 

фінансування 

     Інформаційне забезпечення  

та формування навичок 

правильних дій під час 

пожежної небезпеки. 

3.3.Обладнати 

протипожежні куточки 

відповідною 

літературою та 

наочною агітацією 

2021-2025 Відділ освіти, 

керівники 

закладів освіти 

Місцевий 

бюджет 

20 20 90 100 100 Інформаційне забезпечення 

учасників освітнього 

процесу. 

УСЬОГО: 2110,5 2295,0 2460,0 2430,5 2440,0  

 

Напрям «Шкільний автобус»  

№ 

п/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування, 

тис. грн., в т.ч. 

Очікувані результати 

2021  2022  2023  2024  2025  

1 

Забезпечення 

реалізації прав 

громадян на 

доступність і 

безоплатність 

здобуття повної 

загальної середньої 

освіти 

1.1 Визначення територій  

обслуговування закладів освіти  

і потреби в організації 

перевезень учнів та 

педагогічних працівників у 

сільській місцевості 

        Забезпечення підвезення 

учнів та педагогічних 

працівників сільської 

місцевості до місць 

навчання і  роботи та в 

зворотному напрямку. 

 
1.2. Організація підвезення 

учнів та педагогічних 

працівників до закладів освіти 

та у зворотному напрямку  

шкільним автобусом 

 2021-2025 відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти  

Місцевий 

бюджет  
900 1000 1000 1000 1000 Забезпечення підвезення 

учнів та педагогічних 

працівників сільської 

місцевості до місць 

навчання і роботи та в 

зворотному напрямку. 

1.3. Організація підвезення 

учнів до закладів освіти та у 

зворотному напрямку 

 2021-2025 відділ 

освіти, 

керівники 

Місцевий 

бюджет 
120 150 150 200 200 Забезпечення підвезення 

учнів сільської місцевості 

до місць навчання та в 



71 

громадським транспортом закладів 

освіти  

зворотному напрямку. 

1.4. Організація підвезення  

педагогічних працівників до 

місця роботи та у зворотному 

напрямку громадським 

транспортом 

 2021-2025 відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти  

Місцевий 

бюджет 
460 550 650 600 700 Забезпечення 

компенсаційних виплат 

педагогічним 

працівникам за проїзд 

відповідно до 

фінансового звіту 

1.5. Укладення договорів з 

перевізниками на пільгове 

перевезення дітей до місць 

навчання та у зворотному 

напрямку. 

2021-2025 Відділ 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Забезпечення підвезення 

учнів сільської місцевості 

до місць навчання та у 

зворотному напрямку. 

 

1.6.Оновлення  і затвердження 

спеціалізованих транспортних 

маршрутів для підвезення учнів 

та педагогічних працівників з 

урахуванням режиму роботи 

закладів освіти, що 

обслуговуються 

 2021-2025 відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти  

Місцевий 

бюджет 

700 2100 2500 2500  

Забезпечення підвезення 

учнів та педагогічних 

працівників сільської 

місцевості до місць 

навчання і  роботи та в 

зворотному напрямку. 

2. 

Створення 

загального парку 

автобусів для 

забезпечення у 

сільській місцевості 

регулярного 

перевезення учнів і 

педагогічних 

працівників до місць 

навчання, роботи та 

у зворотному 

напрямку 

2.1.Придбання автобусів для 

поповнення та оновлення 

існуючого парку,  

 2021-2025 відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти  

Місцевий 

бюджет 
1500 1500 2000    Забезпечення 

транспортними засобами  

закладів освіти, які 

потребують підвезення 

учнів  

2.2.Розподіл транспортних 

засобів між закладами освіти 

відповідно до потреб громади 

 2021-2025 відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти  

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Забезпечення 

транспортними засобами  

закладів освіти, які 

потребують підвезення 

учнів 

3 Забезпечення 

утримання  та 

безпечної експлуатації 

парку 

3.3.Придбання паливно-

мастильних матеріалів  для 
транспортних засобів відділу 

освіти 

 2021-2025 відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

Місцевий 

бюджет 
810 1000 1000 1200 1500 Забезпеченість паливно-

мастильними 

матеріалами 
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автотранспортних 

засобів  

освіти  

3.4. Проходження технічного 

обслуговування транспортних 

засобів 

 2021-2025 відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти  

Місцевий 

бюджет 
15 15 20 20 20 Збереження у 

належному стані 

транспортних засобів 

3.5. Проведення технічного 

огляду автотранспортних 

засобів перед виходом на 

маршрут 

 2021-2025 відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти  

Не потребує 

додаткового 

фінансування  

     Забезпечення  

належного стану 

транспортних засобів 

3.6.Проведення  ремонтних 

робіт  та належного 

обслуговування транспортних 

засобів 

 2021-2025 відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти  

Місцевий 

бюджет 
70 100 100 200 200 Забезпечення  

належного стану 

транспортних засобів 

3.7.Придбання запасних 

запчастин для ремонту 

транспортних засобів 

 2021-2025 відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти  

Місцевий 

бюджет 
100 100 200 200 200 Забезпечення  

належного стану 

транспортних засобів 

 

 3.8.Забезпечення контролю за 

дотриманням  правил 

перевезення дітей 

 2021-2025 відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти  

 Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Збереження життя та 

здоров’я учасників 

освітнього процесу 

Усього   4675,0 6515,0 7620,0 5920,0 3820,0  

 

Напрям «Соціально-психологічна служба» 

№ 

п/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці  Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування, 

тис. грн., в т.ч. 

Очікувані 

результати 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Забезпечення 

доступності, 

безперервності та 

1.1. Впровадження 

сучасних технологій та 

методик підвищення 

 2021-2025 Відділ 

освіти, 

ЦПРПП, 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Підвищення рівня 

професійної 

майстерності 
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підвищення 

якості соціально-

психологічної 

освіти 

професійного рівня 

практичних психологів та 

соціальних педагогів 

керівники 

закладів 

освіти 

працівників 

психологічної служби  

1.2. Забезпечення 

модернізації системи 

організаційно-

консультативної, адресної 

методичної допомоги  

працівникам 

психологічної служби 

закладів освіти 

територіальної громади 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

ЦПРПП, 

керівники 

закладів 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Індивідуалізація 

процесу неперервної 

освіти 

1.3. Розроблення  

психологічного 

інструментарію  з питань 

діагностики розвитку, 

здібностей та 

обдарованості дітей  

2021-2025 Відділ 

освіти, 

ЦПРПП, 

керівники 

закладів 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Підвищення 

професійного 

розвитку педагогів 

2. Соціально-

психологічна 

підтримка 

сприятливих умов 

для безпечної 

життєдіяльності 

та здорового 

способу життя, 

виховання в дітей, 

учнів, молоді 

особистої 

відповідальності 

за власне здоров’я 

та здоров’я 

родини, навичок 

самозбереження 

2.1. Проводити постійно 

діючі семінари-

практикуми для  

соціальних педагогів і 

практичних психологів із 

питань адаптації дітей із 

особливими потребами  

 2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

закладів і 

установ 

освіти 

Місцевий 

бюджет 

  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Соціалізація  дітей з 

особливими 

потребами 

2.2. Забезпечити 

проведення семінарів, 

тренінгів щодо 

формування здорового 

способу життя серед учнів 

та молоді 

 2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

закладів і 

установ 

освіти 

Місцевий 

бюджет 

  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Підвищення рівня 

обізнаності щодо 

формування 

здорового способу 

життя серед учнів та 

молоді. 

3.  Соціально-

психологічна 

підтримка 

підвищення 

ефективності 

системи 

національного 

3.1. Психологічний 

супровід впровадження 

Концепції національно-

патріотичного виховання 

дітей та молоді  через 

систему постійно-діючих 

семінарів, практикумів, 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

ЦПРПП, 

керівники 

закладів 

освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Психологічна 

просвіта педагогічних 

працівників. 
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виховання дітей 

та молоді 

тренінгів тощо 

3.2. Проводити 

інформаційно-

просвітницькі тренінги, 

лекторії для батьківської 

громадськості 

 2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

закладів і 

установ 

освіти 

Місцевий 

бюджет 

  

2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 Просвіта батьків 

4. Соціально-

психологічна 

підтримка  

формування 

якісного 

потенціалу 

керівних і 

педагогічних 

кадрів  

4.1. Створити  банк 

діагностичних методик з 

виявлення особистісних 

якостей керівних та 

педагогічних кадрів 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

ЦПРПП 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Підтримка  

педагогічних та 

керівних працівників 

у професійному 

зростанні 

4.2. Надання консультацій 

з психологічного 

супроводу освітнього  

процесу керівникам та 

педагогічним працівникам 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

ЦПРПП 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Мотивація 

педагогічних 

працівників на 

зростання 

професійної 

майстерності. 

5. Соціально-

психологічна 

підтримка 

учасників 

інноваційного 

освітнього 

середовища, 

залучення 

інвестицій для 

розвитку 

соціально-

психологічної 

служби міста  

5.1. Забезпечити розробку 

проєктів психологічного 

спрямування 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

ЦПРПП 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Психологічна 

просвіта, розвиток 

психологічної служби 

 5.2. Сприяти презентації 

результатів  інноваційної 

діяльності працівників 

психологічної служби 

громади під час проведення 

всеукраїнських  і обласних 

освітянських виставок 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

ЦПРПП 

Місцевий 

бюджет 

 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Популяризація 

перспективного 

психолого-

педагогічного досвіду 

працівників 

психологічної служби  

6. Оновлення 

матеріально-

технічної бази 

соціально-

психологічної 

служби області  

6.1. Забезпечити 

кабінетами практичних 

психологів та соціальних 

педагогів відповідно до 

положення про 

психологічний кабінет 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти 

Місцевий 

бюджет  

100 100 100 100 100 Підвищення рівня 

якості надання 

психологічних послуг 

ВСЬОГО: 108,0 108,0 109,0 109,0 109,0  
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Орієнтовні обсяги фінансування 

 Видатки за напрямками  /Рік 2021 2022 2023 2024 2025 Разом на 5 років 

1 Управління освітою 57,0 57,0 61,0 80,0 82,0 337,0 

2 Дошкільна освіта 20,0 1220,0 100,0 150,0 1600,0 3090,0 

3 Загальна середня освіта 1023,0 1384,0 685,0 2445,0 955,0 6492,0 

4 Профільне навчання 540,0 1250,0 1250,0 1405,0 1460,0 5905,0 

5 Обдаровані діти 69,0 81,0 82,0 87,0 94,0 413,0 

6 Позашкільна освіта 225,5 309,5 345,5 375,5 385,5 1641,5 

7 Освіта дітей з особливими 

освітніми потребами 
2384,0 1225,0 1380,0 1610,0 1820,0 8419,0 

8 Здоров’я та соціальний захист 

учасників освітнього процесу 
950,0 1100,0 1400,0 1700,0 2000,0 7150,0 

9 Кадрове забезпечення. 

Професійний розвиток 

педагогічних працівників 

475,0 800,0 935,0 990,0 1310,0 4510,0 

10 Соціально-психологічна служба 108,0 108,0 109,0 109,0 109,0 543,0 

11  Розвиток матеріально-

технічної бази та  формування 

нового освітнього простору    

4220,0 5140,0 5350,0 6340,0 6700,0 27750,0 

12 Капітальні ремонти, 

будівництво, добудови, 

реконструкції закладів освіти 

58371,0 68988,5 84965,0 101936,3 108701,5 422962,3 

13  Інформатизація системи 

освіти 
272,0 377,0 507,5 521,7 823,0 2501,2 

14 Безпечне та якісне 

харчування дітей закладів 

освіти 

16000,0 20150,0 22250,0 23500,0 28900,0 110800,0 

15 Забезпечення пожежної 

безпеки в закладах освіти           
2110,5 2295,0 2460,0 2430,5 2440,0 11736,0 

16 Шкільний автобус 4675,0 6515,0 7620,0 5920,0 3820,0 28550,0 

 Всього 91500,0 111000,0 129500,0 149600,0 161200,0 642800,0 
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Фінансове забезпечення програми за напрямами фінансування 

№ з/п Назва напряму  діяльності 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовані обсяги фінансування. тис.грн., в т.ч. по 

роках 
Разом 

на 5 

років 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Дошкільна освіта Місцевий бюджет  40000,0 48000,0 55000,0 64000,0 70000,0 277000,0 

2 Загальна середня освіта Місцевий бюджет  45000,0 55000,0 65000,0 75000,0 80000,0 320000,0 

3 Позашкільна освіта Місцевий бюджет  1500,0 2000,0 2500,0 3000,0 3200,0 12200,0 

4 Інклюзивно-ресурсний центр Місцевий бюджет  2500,0 3000,0 3500,0 3800,0 4000,0 16800,0 

5 Професійний розвиток педагогічних 

працівників 

Місцевий бюджет  2500,0 3000,0 3500,0 3800,0 4000,0 16800,0 

Всього : 91500,0 111000,0 129500,0 149600,0 161200,0 642800,0 

В тому числі:       

Видатки на капітальні ремонти (фінансування через управління ЖКГ) 58371,0 68988,5 84965,0 101936,3 108701,5 422962,3 

Пожежна безпека 2110,5 2295,0 2460,0 2430,5 2440,0 11736 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                           Олександр ОЛЕКСІЙЧУК 


