
 
У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХV  сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    
 

22 липня 2021 року                    №470   - VIІІ 

 

Про затвердження комплексної Програми 

розвитку освітянської галузі 

Слобожанської селищної ради на 2021-

2025 роки 

 З метою реалізації державної політики в галузі освіти, відповідно до пункту 22 статті 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист відділу освіти 

від 02 липня 2021 року №01-30/383, від 15 липня 2021 року № 01-30/421, рішення  виконавчого 

комітету  Слобожанської селищної ради «Про подання на затвердження сесії Слобожанської 

селищної ради комплексної Програми розвитку освітянської галузі Слобожанської селищної 

ради  на 2021 -2025 роки»  від 20 липня 2021 року № 255  Слобожанська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити комплексну Програму розвитку освітянської галузі Слобожанської 

селищної ради на 2021-2025 роки (додається) 

2. Затвердити Заходи на 2021 рік до комплексної Програми розвитку освітянської 

галузі Слобожанської селищної ради на 2021-2023 роки (додається). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

гуманітарних питань (голова комісії - Коробка В.П.).  

 

 

 

Слобожанський 

селищний голова                                                                                                     Дмитро ДІХТЯР 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

рішенням ХV сесії Слобожанської 

селищної ради VIIІ скликання від 

 22 липня 2021 року № 470 -VIIІ  

 

Слобожанський селищний голова 

______________________     Д. ДІХТЯР 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ОСВІТЯНСЬКОЇ ГАЛУЗІ 

СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА 2021-2025 РОКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт. Слобожанське, 

2021 рік 

 



1. Загальні положення 

 

 Комплексна Програма розвитку освітянської галузі Слобожанської 

селищної ради  на 2021-2025 роки (далі програма) розроблена з урахуванням 

регіону, традицій, тенденції розвитку в сфері освіти щодо принципів програмно-

цільового забезпечення фінансування галузі. 

Необхідність її оновлення пов’язана з: 

-новими вимогами до якості освіти, зміною векторів державної політики у 

сфері освіти, яка визначає освіту пріоритетною соціальною сферою; 

- демократичними змінами в українському суспільстві, які забезпечили 

розширення повноваження регіонів у виробленні власної політики щодо 

розвитку різних сфер, у тому числі освіти. В громаді виникла потреба підвищенні 

моніторингу якості освіти. 

 

2. Мета програми 

 

Метою програми є підвищення якості освіти і виховання, інноваційний 

розвиток освіти громади, її адаптація до соціально орієнтованої ринкової 

економіки, забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти, соціальний 

захист усіх учасників навчально-виховного  процесу, удосконалення механізму 

управління освітою та її функціонування. 

 

3. Шляхи та засоби розв’язання проблеми 

 

Основними засобами розв’язання проблеми можна вважати: 

- забезпечення доступної  освіти через подальшу модернізацію мережі 

навчальних закладів; 

- продовження реформування загальної середньої освіти, впровадження 

ефективних моделей профільного навчання, приведення мережі навчальних 

закладів загальної середньої освіти відповідно до вимог Закону України «Про 

освіту»;  

- впровадження моніторингу якості освіти і зовнішнього незалежного 

оцінювання; 

- інформатизацію освіти; 

- організований підвіз учнів та вчителів до шкіл та у зворотньому 

напрямку, та безпечні умови під час доїзду до шкіл і додому; 

- забезпечення навчальних закладів матеріально-технічним оснащенням, 

начально-методичною, краєзнавчою, довідковою, художньою літературою; 

- заохочення і підтримка обдарованих дітей, учнівської молоді; 

- соціальний захист учасників навчально-виховного процесу через 

створення умов для здобуття якісної освіти при особливій увазі до дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, інвалідів, дітей учасників АТО, 

багатодітних родин; 

- оздоровлення дітей пільгових категорій, забезпечення вартості 

харчування відповідно до натуральних норм; 



- підвищення соціального статусу педагогів через заохочення здобутків 

педагогів,  безкоштовне підвезення до освітніх установ та у звортньому 

напрямку; 

- продовження створення умов для отримання освіти дітьми з особливими 

потребами;  

- підвищення ефективності використання фінансових, матеріально-

технічних ресурсів, які залучаються для забезпечення діяльності галузі шляхом 

здійснення об’єктивного контролю. 

 

4. Перелік завдань програми 

 

Забезпечення розвитку освітнього простору громади на основі нових 

технологій. 

Приведення мережі закладів дошкільної освіти у відповідність до потреб 

населення з урахуванням місцевих умов і можливостей. 

Визначення шляхів реалізації прав дітей, учнів та молоді на доступність і 

безкоштовність здобуття якісної дошкільної та загальної освіти в умовах 

сьогодення і на перспективу, створення умов для їх всебічного розвитку з 

урахуванням технічного і фізичного стану здоров’я. 

Удосконалення рівня соціального захисту дітей, учнів із незахищених 

верств населення, позитивний вплив на рівень соціальної захищеності всіх 

учасників навчально-виховного процесу. 

Постійне оновлення навчально-методичної та матеріально-технічної бази 

дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладів відповідно до вимог часу. 

Розроблення та запровадження ефективної системи прогнозування та 

задоволення потреб громади в педагогічних працівниках. 

Розроблення та запровадження ефективної системи моніторингу якості 

освіти. 

 

5 Організація управління та контролю за ходом виконання програми 

 

Контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет 

селищної ради. 

Безпосередня організація реалізації Програми і контроль за виконанням 

положень Програми покладається на відділ освіти Слобожанської  селищної 

ради. 

Відділ освіти Слобожанської  селищної ради щороку до 15 грудня подають 

до Слобожанської селищної ради звіт по виконанню Заходів до Програми. 

 

 

 

6. Очікувані кінцеві результати виконання програми 

 



У результаті виконання програми очікується: 

- якість надання освітніх послуг до потреб населення, демографічної 

ситуації; 

- створення єдиного освітнього Інтернет - простору в установах; 

- позитивні зрушення щодо відповідності кадрового педагогічного 

потенціалу потребам освіти; 

-зменшення впливу негативних процесів у соціальній сфері на учасників 

навчально-виховного процесу, позитивні зрушення у рівні їх соціального 

захисту; 

- підвищення соціальної відповідальності та активності молоді. 

 

7. Фінансове забезпечення виконання програми 

 

Фінансування програми проводиться за рахунок коштів селищного 

бюджету, а також інших джерел фінансування, не заборонених чинним 

законодавством, та на підставі Закону України: «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про 

охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Селищна  рада передбачає у проектах місцевого бюджету необхідні обсяги 

коштів для виконання Програми з урахуванням можливостей бюджету на 

відповідний рік. 

Обсяги бюджетних асигнувань будуть визначатися, виходячи з 

необхідності виконання у відповідних роках конкретних заходів Програми, 

орієнтованих витрат на їх реалізацію. 

 

 

 

 

Секретар 

Слобожанської селищної ради     Галина КУЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Додаток №1 

до рішення ХV сесії Слобожанської селищної 

ради VІIІ  скликання від 22 липня 2021 року  

№470 -VІIІ  

 

ЗАХОДИ 

на 2021 рік до комплексної Програми розвитку освітянської галузі Слобожанської селищної 

ради на 2021-2025 роки 

 

п/п Найменування  заходу Виконавець 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Прогнозований 

обсяг 

фінансування грн. 

1. виплата одноразової допомоги дітям-

сиротам і дітям, позбавленим 

батьківського піклування, після 

досягнення 18-річного віку 

Відділ освіти 

Слобожанської 

селищної ради 

селищний 

бюджет 

16 290,00 

2. Надання субвенції обласному 

бюджету (співфінансування 10%) на 

придбання ноутбуків у кількості 48 

шт. для закладів загальної середньої 

освіти Слобожанської селищної ради 

Фінансове 

управління 

Слобожанської 

селищної ради 

селищний 

бюджет 

96 192,00 

 Разом:   112 482,00 

 

 

 

 

 

Секретар  

Слобожанської селищної ради                                                           Галина КУЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Погоджено: 

Голова комісії         В.Коробка 

Заступник селищного голови       О.Тимченко 

Начальник відділу з правової роботи,  

запобіганню та виявлення корупції       О.Рєпнікова 
Начальник відділу освіти        К.Руденко 

 


