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І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Гуманітарний відділ Городищенської сільської ради  
 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Пункт 4 доручення голови Городищенської сільської 

ради від 07.12.2020 року № 1  «Про Програму розвитку 

освіти на 2021-2025 роки» 

3. Розробник Програми Гуманітарний відділ Городищенської сільської ради  

4. Співрозробники Програми Керівники закладів освіти Городищенської сільської 

ради, виконавчий комітет Городищенської сільської 

ради 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

Городищенська сільська рада, гуманітарний відділ 

Городищенської сільської ради, заклади освіти 

6. Учасники Програми Гуманітарний відділ Городищенської сільської ради, 

заклади освіти Городищенської сільської ради 

7. Термін реалізації Програми 2021-2025 роки 

8. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні Програми 

Бюджет Городищенської сільської ради, інші джерела 

фінансування, не заборонені законодавством 
 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, усього 

тис.грн: 

54435,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма  

 

Цільова програма «Розвиток освіти у Городищенській громаді  на 2021-2025 роки» 

(далі – Програма) визначає стратегічні пріоритети розвитку освіти громади, започатковує 

організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує педагогічну 

спільноту до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства, держави, громади на 

засадах європейських вимірів якості освіти.  

Програма розроблена відповідно до Конституції України, Загальної декларації прав 

людини, Конвенції  «Про права дитини», Законів України «Про дошкільну освіту», «Про 

повну загальну середню освіти», «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», інших чинних 

нормативно-правових актів з питань освіти та забезпечення рівних прав і можливостей жінок 

і чоловіків, Порядку розроблення та затвердження місцевих цільових програм, 

затвердженого Городищенською сільською радою від 08 грудня 2020 року № 1/28.  

Програма направлена на досягнення Цілі 4 сталого розвитку України на період до 

2030 року, а саме: забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення 

можливості навчання впродовж усього життя для всіх. 

Підготовка Програми зумовлена процесами модернізації національної системи освіти 

в Україні, підвищенням ролі регіонального та місцевого компонентів у її розвитку. Загальна 

спрямованість модернізації освіти Городищенської сільської ради полягає у необхідності 

забезпечення її відповідності європейським стандартам, потребам сучасного життя країни, 

цілеспрямованому орієнтуванню на задоволення потреб дівчат і хлопців громади щодо 

якісної та доступної освіти. 

В умовах високого динамізму розвитку освіти і науки, стрімкого оновлення системи 

знань на перший план виступають завдання перегляду змісту, форм і методів навчання, 

орієнтації освіти на особистість вихованця та вихованки, учня та учениці, запровадження 

нових технологій навчання, які забезпечували б високу якість підготовки випускників і 

випускниць закладів загальної середньої освіти. 

Програма охоплює дошкільну та загальну середню освіту 

У Городищенській громаді функціонує 8 закладів дошкільної освіти та 10 закладів 

загальної середньої освіти. У ЗДО виховується 196 дітей, з них 98 – хлопчиків та 98 – 

дівчаток. У ЗЗСО навчається 913 учнів / учениць, з них 485 – хлопчиків, 428 дівчаток. 

Програма розроблена з врахування гендерного підходу,  направлена на подолання 

виявлених гендерних розривів у сфері освіти Городищенської громади: 

 брак дотримання принципів гендерної рівності в навчальному процесі закладів  
дошкільної та загальної середньої освіти; 

 подолання гендерних стереотипів у виборі напрямів навчання та професій для дівчат 
та хлопців;  

 низький рівень доступності до освіти дітей з інвалідністю;  

 гостра гендерна асиметрія у професії вчителя / вчительки (фемінізація освіти); 

 статево-рольовий підхід до навчання та виховання в освітніх закладах (гендерні 
стереотипи щодо очікуваної поведінки дівчат і хлопців, роздільні уроки, “подвійна 

мораль” до оцінювання поведінки дівчат і хлопців тощо);  

 маловдосконалена система інклюзивної освіти;  

 гендерні стереотипи у виборі гуртків для дівчат і хлопців, що спрямовані на розвиток 
творчих здібностей і талантів дітей. 

Програма спрямована на розвиток здібностей дівчат і хлопців громади у сфері освіти, 

науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними 

первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої 

самореалізації та/або професійної діяльності. 



 

 

 

ІІІ. Визначення мети Програми  

 

   Метою Програми є забезпечення умов рівного доступу для дівчат і хлопців до 

сучасної, якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного розвитку 

суспільства, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства та 

держави, створення комфортних, безпечних та інклюзивних умов навчання і виховання у 

закладах освіти громади. 

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування; строки та етапи виконання Програми 

 

Вирішення проблеми забезпечення рівного доступу до високоякісної освіти; 

створення механізмів для переходу до інноваційного розвитку освіти Городищенської 

громади реалізується шляхом: 

- покращення матеріально-технічної та методичної бази для закладів освіти; 

- поступова заміна оздоровчо-спортивної бази закладів; 

- поступове необхідне впровадження сучасних енергозберігаючих технологій (встановлення 

лічильників із системою автоматичного регулювання енергоносіїв, утеплення будівель, 

заміна віконних блоків, заміна звичайних ламп на енергозберігаючі, проведення ремонтних 

робіт систем тепло-, водопостачання та сантехнічного обладнання тощо); 

- поетапне впровадження протипожежних заходів у закладах освіти; 

- стимулювання обдарованих дітей, учасників олімпіад, конкурсів-захистів наукових робіт 

Малої академії наук України, фестивалів, конкурсів, змагань, турнірів всіх рівнів; 

- стимулювання творчо працюючих педагогічних працівників/працівниць, які отримали 

визнання на регіональному та Всеукраїнському рівнях, учасників і учасниць фахових 

конкурсів «Учитель року», «Джерела творчості», «Урок року», «Керівник року» тощо; 

- проведення капітальних ремонтів закладів освіти із врахуванням першочерговості. 

 

 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також 

за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 

 

 

Обсяг коштів, 

які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми 

Етапи виконання Програми Всього 

витрат на 

виконання 

Програми 

I 

(2021 рік) 
II  

(2022 рік) 
III 

(2023 рік) 
ІV 

(2024 рік) 
V 

(2025 рік) 

Обсяг ресурсів, 

усього (тис. грн) 

9945,0 11465,0 11475,0 11525,0 10025,0 54435,0 

 

 Виконання Програми передбачається здійснити впродовж 2021-2025 років. 

 

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

 

Для досягнення мети, визначеної Програмою, передбачається виконання комплексу 

взаємопов'язаних завдань і заходів, спрямованих на забезпечення у кожному закладі освіти 

відповідних умов для навчання та виховання фізично і психічно здорової особистості, 

створення оптимальних і безпечних умов для учасників / учасниць навчально-виховного 

процесу та поліпшення функціонування та інноваційного розвитку освіти Городищенської 

громади. 

Завдання: 



- модернізувати систему освіти з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі , 

демографічних, економічних, соціальних перспектив і місцевих потреб, удосконалювати 

зміст освіти відповідно до державних стандартів дошкільної та загальної середньої освіти, 

впроваджувати сучасні педагогічні технології, сприяти підвищенню якості знань здобувачів / 

здобувачок освіти; 

- зміцнити матеріально-технічне, інформаційно-комунікаційне та фінансове забезпечення 

закладів освіти; 

- забезпечити рівний доступ дівчат і хлопців громади до якісної освіти незалежно від місця 

проживання; 

- підвищити рівень організації роботи щодо зміцнення здоров’я учасників / учасниць 

навчально-виховного процесу, забезпечити ефективність фізкультурно-оздоровчої роботи; 

- забезпечити надання додаткових якісних освітніх послуг (логопедія, хореографія, 

зображувальна діяльність тощо). 

Заходи: 

- забезпечення умов рівної доступності для дівчат і хлопців громади до здобуття сучасної 

повноцінної якісної освіти незалежно від місця проживання та соціального статусу; 

- проведення реконструкцій, капітальних і поточних ремонтів ЗДО та ЗЗСО, зміцнення їхньої 

матеріально-технічної та навчально-методичної бази; 

- забезпечення ЗДО та ЗЗСО педагогічними кадрами. 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити перехід освітньої галузі на новий 

якісний рівень, що сприятиме досягненню наступних результатів: 

- забезпеченню доступності освітніх послуг для дівчат і хлопців громади незалежно від місця 

проживання; 

- забезпеченню рівності умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, 

різнобічного розвитку кожної дитини; 

- приведенню рівня охоплення дітей дошкільною освітою до потреби мешканців і мешканок 

громади; 

- запровадженню різних альтернативних форм здобуття дошкільної освіти; 

- збереженню і зміцненню здоров'я, психологічного і фізичного розвитку дітей; 

- забезпеченню збалансованого здорового харчування дітей, необхідного для їх нормального 

росту і розвитку; 

- поліпшенню стану матеріально-технічного, інформаційно-комунікаційного та фінансового 

забезпечення закладів освіти; 

- поліпшенню умов експлуатації та утримання будівель закладів освіти громади; 

- забезпеченню продовження термінів експлуатації будівель, систем опалення, 

водопровідних і каналізаційних систем та інженерних комунікацій;  

 - формування безпечного і доступного освітнього простору відповідно до потреб дівчат і 

хлопців різного віку; 

- зниженню ризику виникнення дитячого та виробничого травматизму; 

- впровадженню дієвої системи фізкультурної просвіти населення, яка б сприяла 

формуванню традицій і культури здорового способу життя, престижу здоров'я, залученню 

молоді до активних занять фізичною культурою і спортом; 

- створенню умов для реалізації творчого потенціалу молоді, спрямування її на духовне та 

фізичне становлення і самовдосконалення засобами фізичної культури і спорту; 

- забезпеченню збереження наявної матеріально-технічної бази спортивного напрямку в 

закладах освіти, поліпшення умов її функціонування; 

- приведенню до норм Закону України «Про пожежну безпеку», Правил пожежної безпеки 

для закладів, установ і організаційної системи України, утримання протипожежного захисту 

в приміщеннях закладів освіти, пристроїв димовидалення, протипожежного водогону, 

автоматичної пожежної сигналізації; 

- покращенню системи навчання учасників навчального-виховного процесу з питань 

пожежної безпеки; 

- урізноманітненню та підвищенню якості оздоровчих послуг; 

- створенню інклюзивних освітніх просторів у ЗДО та ЗЗСО громади; 

- створенню ефективної системи виявлення, відбору та підтримки обдарованої молоді; 



- відкриттю нових гуртків відповідно до потреб дівчат і хлопців різного віку; 

- розвиткові інтелектуальних здібностей учнів / учениць та профорієнтаційній направленості 

у виборі майбутньої професії; 

- покращенню умов перебування здобувачів / здобувачок освіти у закладах освіти; 

- підвищенню рівня науково-методичного та інформаційного забезпечення; 

- впровадженню гендерного аспекту в роботу закладів освіти; 

- економії бюджетних коштів за рахунок оптимізації мережі, реорганізації закладів освіти, 

створення опорного навчального закладу, впровадженню гендерного бюджетування у 

фінансування освітньої сфери; 

- скороченню витрат бюджетних коштів на споживання енергетичних ресурсів. 

 

 

VІ. Напрями діяльності та заходи Програми 

Розділ подано у додатку до Програми. 

 

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює виконавчий комітет 

сільської ради відповідно до розподілу обов'язків. Відповідальним виконавцем Програми є 

гуманітарний відділ Городищенської сільської ради. Співвиконавцем заходів Програми є 

заклади освіти. 

Заклади освіти щоквартально до 5 числа місяця наступного за звітним періодом, 

надають гуманітарному відділу сільської ради інформацію про стан виконання заходів 

Програми, відповідальним виконавцем яких визначено цей гуманітарний відділ для 

здійснення моніторингу реалізації Програми щоквартально, до 15 числа місяця наступного за 

звітним періодом, подає виконкому сільської ради інформацію про стан та результати 

виконання заходів Програми. 

Після закінчення терміну реалізації Програми гуманітарний відділ сільської ради у 

місячний термін готує підсумковий звіт про її виконання, подає його виконавчому комітету 

сільської ради та розміщує на офіційному вебсайті Городищенської сільської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток до Програми 

VІ. Напрями діяльності та заходи Програми  

 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 

«Розвиток освіти Городищенської сільської ради на 2021-2025 роки» 

 

№ 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Відповідальний 

виконавець 

заходу 

програми 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(вартість), тис. грн, Очікуваний 

результат  усього,  

у т.ч.: 
2021 

рік 
2022 

рік 
2023 

рік 
2024 

рік 
2025 

рік 
І. Рівний доступ дівчат і хлопців до здобуття якісної освіти незалежно від місця проживання 

1.1. Забезпечити рівний 

доступ дівчат і 

хлопців громади до 

якісної освіти 

незалежно від місця 

проживання 

1.1.1 Залучення 

дітей 5-річного 

віку, які не 

відвідують ЗДО, 

у групи 

підготовки 

навчання у школі  

2021-2025 

роки 
Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ, заклади 

освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради  

      Рівний доступ 

дівчат і хлопців 

до якісної освіти 

1.2. Забезпечити 

підвезення учасників / 

учасниць освітнього 

процесу до місць 

роботи, навчання і 

додому  

1.2.1. Підвезення 

учасників / 

учасниць 

навчально-

виховного 

процесу до місць 

роботи, 

навчання, 

додому в рамках 

виконання 

програми 

«Шкільний 

автобус» 

2021-2025 

роки 
Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ, заклади 

освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      Забезпечення 

доїзду учасників 

/ учасниць 

освітнього 

процесу 

 

1.3. Модернізувати 

систему освіти з 

урахуванням сучасних 

тенденцій розвитку 

галузі, 

демографічних, 

1.3.1. 

Формування 

спроможної 

освітньої мережі, 

в тому числі 

створення 

2021-2025 

роки 
Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ  

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      Створення 

оптимальної 

мережі закладів 

освіти 



економічних, 

соціальних 

перспектив та потреб 

дівчат і хлопців 

громади 

опорного закладу 

  1.3.2. 

Забезпечення 

кадровими 

спеціалістами, 

практичними 

психологами та 

соціальними 

педагогами 

закладів освіти 

відповідно до 

кількості 

здобувачів / 

здобувачок 

освіти згідно 

держстандартів, 

шляхом введення 

ставок 

2021-2025 

роки 
Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ, заклади 

освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      Фахове кадрове 

забезпечення 

1.4. Продовжити 

створення у закладах 

освітніх середовищ 

для здобувачів / 

здобувачок з ООП 

 

1.4.1. 

Забезпечення 

фахового 

психолого-

педагогічного 

супроводу дітей з 

ООП у ЗДО та 

ЗЗСО з 

інклюзивним 

навчанням 

2021-2025 

роки 
Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ, заклади 

освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      Фаховий 

психолого-

педагогічний 

супровід 

1.5. Створити умови для 

всебічного розвитку 

особистості 

1.5.1. Співпраця 

педагогічного 

колективу ЗДО, 

ЗЗСО та батьків 

у підготовці 

дітей до школи 

2021-2025 

роки 
Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ, заклади 

освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

       

  1.5.2. Здійснення 

контролю за 

ефективністю 

2021-2025 

роки 
Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

       



освітнього 

процесу і 

забезпеченням 

встановленого 

державою рівня 

знань, умінь і 

навичок учнів / 

учениць та 

охопленням 

дітей шкільного 

віку навчанням 

для здобуття 

повної загальної 

середньої освіти 

відділ, заклади 

освіти 

ІІ. Створення умов для безпечного, доступного освітнього процесу учасників і учасниць різних соціальних груп 
2.1. Створити безпечні та 

доступні умови 

учасникам / 

учасницям освітнього 

процесу різних 

соціальних груп 

2.1.1. 

Забезпечення 

якісного 

медичного 

обслуговування 

учасників / 

учасниць 

освітнього 

процесу ЗДО та 

ЗЗСО згідно 

чинного 

законодавства 

2021-2025 

роки 
Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ, заклади 

освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

       

  2.1.2. Створення 

умов рівного 

доступу до 

приміщень 

закладів освіти 

дітей з 

інвалідністю 

(усунення 

архітектурних 

бар’єрів, 

добудова 

пандусів, 

переобладнання 

навчальних 

2021-2025 

роки 
Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ, заклади 

освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради, 

освітня 

субвенція 

       



приміщень тощо) 
  2.1.3. Створення 

належних умов 

для здобуття 

якісної освіти 

дітьми-сиротами, 

дітьми, 

позбавленими 

батьківського 

піклування, 

дітьми з вадами 

фізичного та/або 

розумового 

розвитку, їх 

соціальній 

адаптації 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ, заклади 

освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

160,0 50,0 20,0 30,0 30,0 30,0  

2.2. Забезпечити 

організацію якісного 

збалансованого 

харчування у закладах 

освіти 

2.2.1. 

Забезпечення 

здобувачів / 

здобувачок 

освіти якісним 

гарячим 

харчуванням та 

безкоштовним 

харчуванням 

здобувачів / 

здобувачок 

освіти пільгових 

категорій  

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ, заклади 

освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

14000,

0 

2000

,0 

3000

,0 

3000

,0 

3000

,0 

3000

,0 

Охоплення дітей 

якісним 

збалансованим 

харчуванням 

  2.2.2. 

Забезпечення 

харчування у 

закладах освіти 

згідно норм 

законодавства, в 

оздоровчий 

період – 

поповнення 

раціону соками 

та фруктами 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ, заклади 

освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

       

2.3.  Забезпечити 2.3.1. 2021-2025 Городищенська Бюджет       Збільшення 



оздоровлення дітей Забезпечення 

літнього 

оздоровлення 

дітей у 

стаціонарних 

літніх таборах, за 

поданнями 

керівників 

закладів освіти 

та заявами 

батьків, в першу 

чергу дітей 

соціально 

незахищених 

категорій 

 

роки сільська рада, 

гуманітарний 

відділ, заклади 

освіти 

Городищенської 

сільської ради, 

освітня 

субвенція 

кількості 

здобувачів / 

здобувачок 

освіти, які 

забезпечені 

оздоровленням 

  2.3.2. Організація 

роботи 

пришкільних 

таборів 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ, заклади 

освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

       

ІІІ. Формування освітянського, в тому числі інклюзивного, простору та матеріально-технічної бази відповідно до потреб учасників і учасниць освітнього 

процесу 

3.1. Модернізувати 

заклади освіти, 

зміцнити їх 

матеріально-технічну 

базу 

3.1.1. 

Проведення 

реконструкцій, 

капітальних і 

поточних 

ремонтів ЗДО та 

ЗЗСО, зміцнення 

їхньої 

матеріально-

технічної та 

навчально-

методичної бази 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ, заклади 

освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

25000,

0 

5000

,0 

5000

,0 

5000

,0 

5000

,0 

5000

,0 

Модернізація 

сфери освіти у 

громаді, 

зміцнення  

фінансового та 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

  3.1.2. 

Приведення у 

відповідність до 

норм 

законодавства 

утримання 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ, заклади 

освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради, 

освітня 

субвенція 

2500,0 500,

0 

500,

0 

500,

0 

500,

0 

500,

0 

 



протипожежного 

захисту в 

приміщеннях 

закладів освіти, 

пристроїв 

димовидалення, 

протипожежного 

водогону, 

автоматичної 

пожежної 

сигналізації 

  3.1.3. 

Систематичне 

оновлення та 

модернізація 

наявної 

комп’ютерної 

техніки у ЗДО та 

ЗЗСО, 

комплектування 

закладів 

програмним 

забезпеченням 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ, заклади 

освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради, 

освітня 

субвенція 

2500,0 500,

0 

500,

0 

500,

0 

500,

0 

500,

0 

 

  3.1.4. Оснащення 

спортзалів 

спортінвентарем, 

ремонт 

спортзалів, 

реконструкція 

спортивних 

майданчиків 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ, заклади 

освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

500,0 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

 

  3.1.5. Оновлення 

харчоблоків ЗДО 

та ЗЗСО 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ, заклади 

освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

5500,0 1000

,0 

1500

,0 

1500

,0 

1500

,0 

0,0  

3.2. Створити сприятливі 

та комфортні умови 

для організації 

освітнього процесу 

3.2.1. 

Використання 

інформаційних 

ресурсів 

Інтернету в 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ,  заклади 

освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

500,0 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

Створення 

сприятливих і 

комфортних 

умов в 

освітньому 



освітньому 

процесі ЗДО та 

ЗЗСО 

процесі 

  3.2.2. Придбання 

/ оновлення 

обладнання, 

мультимедійного 

забезпечення для 

кабінетів з 

природничо-

математичних та 

технологічних 

дисциплін 

 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ, заклади 

освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради, 

освітня 

субвенція 

1800,0 300,

0 

350,

0 

350,

0 

400,

0 

400,

0 

Збільшення 

кількості 

одиниць 

мультимедійного 

обладнання у 

закладах освіти 

  3.2.3. 

Забезпечення 

закладів освіти 

сучасними 

меблями 

відповідно до 

санітарно-

гігієнічних та 

естетичних 

вимог 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ, заклади 

освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради, 

освітня 

субвенція 

500,0 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

Оновлення 

освітніх 

середовищ 

  3.2.4. Створення 

предметно-

розвивального 

середовища у 

групах ЗДО 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ, заклади 

освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

       

  3.2.5. Створення 

освітнього 

середовища у 

ЗЗСО відповідно 

до Концепції 

НУШ 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ,заклади 

освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради, 

освітня 

субвенція 

       

  3.2.6. Створення 

/ оновлення 

наявних освітніх 

інклюзивних 

середовищ у ЗДО 

та ЗЗСО 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ, заклади 

освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради, 

освітня 

субвенція 

       



  3.2.7. Укладення 

договору про 

співпрацю з 

інклюзивно-

ресурсним 

центром 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ, заклади 

освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0  

3.3.  Забезпечити розвиток 

дитячої та юнацької 

творчості, розвиток 

фізичної культури та 

спорту 

3.3.1. Закупівля 

матеріалів для 

участі в 

конкурсах різних 

рівнів та грамот 

для 

нагородження 

переможців 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ, заклади 

освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0  

  3.3.2. Закупівля 

спортивного 

інвентаря, 

спортивної 

форми для участі 

учнів / учениць у 

змаганнях різних 

рівнів та грамот, 

медалей, кубків 

для 

нагородження 

переможців 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ, заклади 

освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  

3.4. Сприяти розвиткові 

дитячої обдарованості 

та педагогічної 

майстерності 

3.4.1. Участь 

учнів / учениць у 

конкурсах, 

змаганнях, 

виставках, 

олімпіадах тощо 

різних рівнів 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ 

Городищенської 

сільської ради,  

заклади освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Підтримка 

обдарованої 

учнівської 

молоді 

(збільшення 

кількості таких 

освіб), виплата 

одноразових 

премій учням / 

ученицям, 

педагогам / 

педагогиням 

  3.4.2. Виплата 

одноразових 

грошових 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0  



винагород 

переможцям ІІ, 

ІІІ і ІV етапів 

учнівських 

предметних 

олімпіад та 

конкурсу-захисту 

науково-

дослідницьких 

робіт МАН, 

переможцям 

спортивних 

змагань, творчих 

конкурсів, 

фестивалів тощо. 

Переможці ІІ 

(районного) 

рівня: І місце – 

250 грн; ІІ місце 

– 200 грн; ІІІ 

місце – 150 грн. 

Переможці ІІІ 

(обласного) 

рівня: І місце – 

500 грн; ІІ місце 

– 400 грн; ІІІ 

місце – 300 грн. 

Переможці ІV 

(всеукраїнського) 

рівня: І місце – 

1000 грн; ІІ місце 

– 900 грн; ІІІ 

місце – 800 грн. 

відділ,  заклади 

освіти 

  3.4.3. Виплата 

грошової 

винагороди 

педагогічним 

працівникам / 

працівницям, які 

здійснювали 

підготовку 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ, заклади 

освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0  



переможців 

олімпіад.  

ІІІ (обласний) 

рівень: І місце – 

25 % до 

посадового 

окладу; ІІ місце – 

20 % до 

посадового 

окладу; ІІІ місце 

– 15 % до 

посадового 

окладу.  

ІV 

(всеукраїнський) 

рівень: І місце – 

50 % до 

посадового 

окладу; ІІ місце – 

40 % до 

посадового 

окладу; ІІІ місце 

– 30 % до 

посадового 

окладу. 

  3.4.4. Виплата 

педагогічним 

працівникам / 

працівницям 

грошової 

винагороди за 

сумлінне 

виконання 

посадових 

обов’язків (до 

Дня працівника 

дошкілля та Дня 

вчителя) 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ, заклади 

освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

1000,0 200,

0 

200,

0 

200,

0 

200,

0 

200,

0 

 

  3.4.5. 

Преміювання 

педагогів / 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

       



педагогинь –

переможців / 

переможниць і 

призерів / 

призерок 

обласних та 

всеукраїнських 

конкурсів 

«Творчі 

сходинки 

педагогів 

Волині», 

«Учитель року»,  

«Керівник року» 

тощо. Обласний 

рівень: І місце – 

700 грн; ІІ місце 

– 500 грн; ІІІ 

місце – 300 грн. 

Всеукраїнський 

рівень: І місце – 

1500 грн; ІІ місце 

– 1000 грн; ІІІ 

місце – 700 грн. 

відділ, заклади 

освіти 

IV. Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та формування громадської свідомості 

4.1. Продовжувати 

виховання дівчат і 

хлопців на основі 

традицій і звичаїв 

українського народу, 

вивчення його 

історичної та 

культурної спадщини, 

формування у 

підростаючого 

покоління високої 

патріотичної 

свідомості, готовності 

до виконання 

громадянських 

обов’язків, поваги до 

4.1.1. 

Удосконалення 

фізкультурно-

оздоровчої та 

спортивно-

масової роботи в 

закладах освіти 

шляхом 

розширення 

кількості 

спортивних 

гуртків, секцій і 

клубів з 

обов’язковим 

кадровим, 

фінансовим, 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ,  заклади 

освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      Розширення 

кількості 

спортивних 

гуртків, секцій 



державних символів 

України 

матеріально-

технічним 

забезпеченням їх 

діяльності 

  4.1.2. 

Забезпечення 

участі учнів / 

учениць в 

комплексних 

навчально-

виховних 

заходах, 

спортивних 

змаганнях, 

військово-

спортивних 

іграх, 

спартакіадах 

різних рівнів з 

оплатою внесків, 

харчування, 

проживання, 

доїзду тощо 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ, заклади 

освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      Збільшення 

кількості 

учасників 

спортивних 

заходів різних 

рівнів 

  4.1.3. 

Підвищення 

якості 

проведення 

організованих 

занять 

фізкультурою і 

спортом учнів / 

учениць, 

вихованців / 

вихованок із 

урахуванням 

індивідуальних 

фізичних 

можливостей і 

особливостей 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ, заклади 

освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

       

  4.1.4. 

Впровадження  

2021-2025 

роки 

Гуманітарний 

відділ, заклади 

Бюджет 

Городищенської 

       



(удосконалення) 

в практику 

роботи закладів 

освіти 

нетрадиційних 

методів, 

методик, 

альтернативних 

технологій, 

освітніх програм 

щодо 

формування 

здорового 

способу дівчат і 

хлопців 

освіти сільської ради 

  4.1.5. 

Забезпечення 

ЗДО науково-

методичною 

літературою 

щодо 

формування 

здорового 

способу життя 

дошкільнят 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ  

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

       

  4.1.6. 

Забезпечення 

ЗДО науково-

методичною 

літературою з 

патріотичного та 

фізичного 

виховання 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ  

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

       

  4.1.7. Оновлення 

фондів шкільних 

бібліотек 

національно-

патріотичною 

літературою про 

приклади 

героїчної 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ  

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  



боротьби 

українського 

народу за 

самовизначення і 

творення власної 

держави, ідеали 

свободи, 

соборності та 

державності 

  4.1.8. Активізація 

роботи щодо 

створення 

куточків, музеїв 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ  

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

       

V. Професійний розвиток педагогічних кадрів шляхом поглиблення, розширення, оновлення їх професійних знань, умінь і навичок 

5.1. Забезпечити якісний 

кадровий склад у 

закладах освіти та 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників / 

працівниць 

5.1.1. Щорічний 

аналіз стану 

забезпечення 

ЗДО та ЗЗСО 

педагогічними 

кадрами 

2021-2025 

роки 

Гуманітарний 

відділ  

Не потребує 

фінансування 

       

  5.1.2. 

Формування 

заявок на 

потребу 

педагогічних 

кадрів 

2021-2025 

роки 

Гуманітарний 

відділ, заклади 

освіти 

Не потребує 

фінансування 

      Задоволення 

професійних 

потреб педагогів 

/ педагогинь 

  5.1.3. Укладення 

договорів про 

курсову 

перепідготовку 

педагогічних 

працівників / 

працівниць на 

базі Волинського 

інституту 

післядипломної 

педагогічної 

освіти 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      Співпраця із 

Волинським 

ІППО 

  5.1.4. Створення 2021-2025 Городищенська Бюджет       Укладення 



центру 

професійного 

розвитку або 

укладення 

договорів про 

курсову 

перепідготовку 

педагогічних 

працівників / 

працівниць на 

базі уже наявних 

Центрів 

роки сільська рада Городищенської 

сільської ради 

договорів із 

Центром 

професійного 

розвитку 

  5.1.5. 

Забезпечення 

підготовки та 

перепідготовки 

керівних і 

педагогічних 

кадрів щодо 

використання 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій в 

управлінні та 

організації 

навчально-

виховного 

процесу 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ  

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради, 

освітня 

субвенція 

      100 % 

забезпечення 

педагогічних 

працівників / 

працівниць 

курсами 

підвищення 

кваліфікації 

відповідно до їх 

потреб 

  5.1.6. Навчання 

медіаграмотності 

педагогічних 

працівників і 

працівниць 

2021-2025 

роки 

Гуманітарний 

відділ  

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      Наявність 

відповідної до 

законодавства 

кількості годин 

курсів 

підвищення 

кваліфікації з 

теми 

медіаграмотності 

для кожного (-ї) 

вчителя / 

вчительки 

  5.1.7. 2021-2025 Городищенська Бюджет       Оплата 



Відрядження 

педагогічних 

працівників / 

працівниць на 

курси 

підвищення 

кваліфікації 

роки сільська рада, 

гуманітарний 

відділ, заклади 

освіти 

Городищенської 

сільської ради, 

освітня 

субвенція 

відрядних на 

курси 

підвищення 

кваліфікації 

  Всього:    54435,

0 

9945

,0 

1146

5,0 

1147

5,0 

1152

5,0 

1002

5,0 

 

 

 

 

  




