
 

 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
тридцять дев’ятої сесії сьомого скликання 

 

 

06 червня 2018 року № 155 

 

 

Про внесення змін до  

Програми ,,Опікуємося освітою“  

на 2018 рік 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в 

Україні“, законів України ,,Про освіту“, ,,Про загальну середню освіту“, ,,Про 

дошкільну освіту“, ,,Про позашкільну освіту“, керуючись наказом Міністерства 

економіки України від 04.12.2006 № 367 „Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання“, рішенням першого пленарного 

засідання тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

від 28 лютого 2018 року № 90 „Про Порядок розроблення, затвердження, 

фінансування програм Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про 

їх виконання та включення до Плану соціально - економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“, враховуючи 

службовий лист начальника відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської 

міської ради від 21.05.2018 № 309/16.1-22, висновки та рекомендації постійних 

комісій міської ради, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

внести зміни до пункту 1 рішення другого пленарного засідання тридцять 

сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04 квітня       

2018 року № 112 ,,Про затвердження Програми „Опікуємося освітою“ на     

2018 рік, виклавши Програму в новій редакції, що додається. 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 
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м.Пирятин  
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Програма. 

Розділ 3. Визначення мети Програми. 
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Паспорт  

Програми ,,Опікуємося освітою“ (далі – Програма) 

 

1.  Ініціатор розроблення Програми Виконком Пирятинської міської ради 

2.  Дата, номер і назва розпорядчого 

документа міської ради про 

розроблення програми 

Розпорядження міського голови від 

01.02.2018 № 23 

3.  Розробник Програми Відділ освіти, молоді та спорту 

Пирятинської міської ради  

4.  Співрозробник програми Заклади освіти 

5.  Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ освіти, молоді та спорту 

Пирятинської міської ради, заклади 

освіти 

6.  Учасники Програми  

7.  Термін реалізації Програми 2018 рік  

7.1. Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 

 

8.  Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Бюджет міської ОТГ 

9.  Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми (грн), у т.ч.: 

5606600 

9.1. коштів бюджету міської ОТГ 

(грн) 

3956600 

9.2 Коштів інших джерел 1650000 

 
 

Розділ 1. Оцінка поточної ситуації 

 

28 вересня 2017 року набрав чинності новий Закон України ,,Про 

освіту“ від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII, який передбачає проведення 

докорінної та системної реформи загальної середньої освіти, головна мета якої 

є створення школи, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не 

тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті. Час 

змін і нововведень -  проблемний і складний. Випускники шкіл мають стати 

активними громадянами з відповідною системою цінностей. Нові проблемно-

кризові ситуації потребують уміння успішно адаптуватися до життя в 

сучасному суспільстві. 

Оновлення змісту і запровадження компетентнісного підходу – основа 

реформи середньої школи.  

Учень у школі отримує суму знань як і 10, 20, 50 років тому. За останні 

роки ця сума збільшилася, як і зріс загальний інформаційний потік у світі. Учні 

спроможні лише відтворювати знання, проте часто не отримують вмінь 



застосовувати їх для вирішення життєвих проблем. Спосіб навчання в сучасній 

українській школі не мотивує дітей до навчання. Уже у 3 класі дитина втрачає 

будь-який інтерес до навчання.  

Збільшується цифровий розрив між учителем і учнем. Багато педагогів 

ще не вміють досліджувати проблеми за допомогою сучасних засобів, 

працювати з великими масивами даних, робити і презентувати висновки, 

спільно працювати он-лайн у навчальних, соціальних та наукових проектах 

тощо. 

Масштаб реформи ,,Нова українська школа“ висуває нові вимоги до 

педагогічних працівників. Освітяни повинні стати ключовими провідниками 

змін на своїх робочих місцях у закладах освіти. Відповідно, потребує змін вся 

система підготовки і підвищення кваліфікації вчителів та керівників шкіл.  

Проте ефективність навчання залежить не лише від майстерності вчителя, 

методів навчання і форм занять, а також від зовнішніх умов, що впливають на 

сприйняття дитиною навчального матеріалу.  

Актуальним питанням є модернізація матеріально-технічної бази закладів 

освіти, зокрема  обладнання кабінетів (фізики, хімії, біології, географії, 

математики, історії, географії, інформаційних технологій тощо) засобами 

навчання, у т.ч.  мультимедійними засобами навчання; харчоблоків з метою 

забезпечення учнів якісною та безпечною для здоров'я питною водою, 

впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій тощо. 

З метою забезпечення системного підходу до вирішення проблем 

освітньої галузі, підвищення ефективності реалізації в громаді державної 

політики у сфері освіти розроблено Програму ,,Опікуємося освітою“ (далі -   

Програма). 

 

Розділ 2. 

 Визначення проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 

 

Програма спрямована на розв’язання  проблемних питань, що існують у 

освітній галузі Пирятинської міської об’єднаної громади:  

рівень освітніх послуг,  зміст, форми і методи організації освітнього 

процесу не відповідають актуальним вимогам у сучасному світі;  

потребує підвищення фаховий рівень педагогічних працівників; 

залишається проблемним питання створення сучасної матеріально-

технічної та навчально-методичної бази для функціонування і розвитку 

закладів загальної середньої, дошкільної  та позашкільної освіти; 

не створені належні умови в закладах освіти для збереження та зміцнення 

здоров'я дітей; 

виникає необхідність впровадження енергозберігаючих технологій у 

закладах освіти, у зв'язку зі значними енерговитратами. 

Розв’язання цих та ряду інших проблем потребує скоординованих на  рівні 

Пирятинської ОТГ дій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

Програма розроблена з урахуванням Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти ,,Нова українська 



школа“ на період до 2029 року, затвердженої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 14 грудня 2016 року, особливостей розвитку освітньої 

сфери, сформованих традицій, тенденцій розвитку та принципу програмно-

цільового забезпечення фінансування галузі. 

 

Розділ 3. Визначення мети Програми 

Метою Програми є:  

забезпечення права дітей дошкільного та шкільного віку на отримання 

якісної освіти;  

формування  сучасного науково-методичного освітнього простору, 

впровадження найкращого педагогічного досвіду та інновацій на засадах 

взаємодії всіх учасників освітнього процесу; 

підвищення фахової компетентності педагогів закладів освіти з 

урахуванням вимог Концепції Нової української школи;  

створення у закладах освіти Пирятинської міської ради умов, які 

відповідають сучасним вимогам розвитку освіти  та забезпечують якісне 

проведення освітнього процесу; 

створення умов, що сприяють зміцненню здоров’я учнів (вихованців), їх 

гармонійному розвитку; 

забезпечення учнів опорних закладів освіти якісною питною водою; 

покращення матеріально-технічного стану харчоблоків опорних закладів 

освіти. 

Реалізація Програми дозволить створити умови для виконання 

державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти з урахуванням 

переходу закладів освіти до оновленого змісту шкільної освіти, забезпечити у 

закладах якісний супровід освітнього процесу відповідно до вимог сучасного 

розвитку освіти й науки, сприятиме удосконаленню діяльності закладів освіти, 

педагогічних колективів у питаннях пошуку, розвитку й підтримки талановитих 

дітей і підлітків, стимулювання розвитку їх творчого потенціалу.  

 

Розділ 4. 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем 

 

 Основними засобами розв’язання окреслених проблем є: 

 створення сучасного освітнього простору в опорних закладах та їх філіях; 

 забезпечення закладів освіти сучасним матеріально-технічним 

оснащенням; 

підвищення педагогічної культури вчителів та розвиток педагогічної 

творчості в освіті;  

впровадження в освітній процес закладів загальної середньої освіти 

інформаційно-комунікаційних технологій шляхом забезпечення  закладів 

сучасними навчальними комп’ютерними комплексами та системними і 

прикладними програмними продуктами, перехід до нового рівня освіти на 

основі цих технологій та інформаційна інтеграція освітніх ресурсів.  

 



Розділ 5. 

Обсяги та джерела фінансування Програми 

 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів  

бюджету Пирятинської міської об’єднаної громади у межах його фінансових 

можливостей, а також інших джерел, передбачених чинним законодавством 

України.  

Планується залучити кошти на придбання для опорних закладів освіти 

засобів навчання (кабінети, навчальні комп’ютерні комплекси, мультимедійні 

засоби навчання) (1452,000 тис.грн.), обладнання для покращення матеріально-

технічного стану харчоблоків (198,0 тис.грн.), проведення капітального ремонту 

покрівлі Опорного закладу Пирятинська зш І-ІІІ ст. № 6 (940,000 тис.грн) на 

умовах співфінансування з обласного бюджету у розмірі 50 відсотків вартості. 

 

Розділ 6. Строки та етапи виконання Програми 

Строк реалізації Програми – 2018 рік. 

 

Розділ 7. Перелік завдань і заходів на впровадження Програми 

Завдання: 

  

підвищення рівня науково-методичного забезпечення педагогічних 

працівників. 

створення сучасного освітнього середовища в освітньому окрузі, опорних  

школах та їх філіях; 

оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти, оснащення їх 

сучасними технічними і технологічними засобами відповідно до державних 

стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти;  

створення належних умов у закладах освіти для збереження та зміцнення 

здоров'я дітей; 

поліпшення умов для організації повноцінного та якісного харчування 

учнів; 

створення умов для рівного доступу  учнівської молоді до здобуття 

якісної повноцінної освіти на рівні державних стандартів, профільного, в т.ч. 

професійного, навчання, для реалізації індивідуальних творчих потреб, 

повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку, соціального захисту 

учнів та педагогічних працівників  закладів загальної середньої освіти; 

впровадження енергозберігаючих технологій. 

 

Розділ 8. Результативні показники реалізації головних цілей 

Програми 

У педагогічному процесі Нової української школи буде переважати 

проектна, командна, групова діяльність. Планування і дизайн освітнього 



простору школи будуть спрямовані на розвиток дитини та її мотивування до 

навчання. Відповідно буде урізноманітнено варіанти організації освітнього 

простору. Широко застосовуватимуться мобільні робочі місця, мультимедійні 

засоби, лабораторне обладнання. Освітній простір не обмежуватиметься 

приміщенням школи. Національна електронна платформа забезпечить 

дистанційний доступ учнів до інноваційних навчальних матеріалів, а вчителів – 

до методичних матеріалів та бази знань і найкращих практик.  

 

Критерії оцінки реалізації завдань: 

 

забезпечення розвитку системи перепідготовки та підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів закладів загальної середньої, дошкільної та 

позашкільної освіти; 

поліпшення якості освіти, створення механізмів її стійкого інноваційного 

розвитку, варіативності та індивідуалізації навчання;  

поліпшення якості шкільної природничо-математичної освіти у закладах 

Пирятинської міської об’єднаної громади;  

покращення умов для навчання та виховання дітей дошкільного та 

шкільного віку; 

зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів 

освіти, придбання лабораторно-демонстраційного обладнання для навчальних 

кабінетів; 

ефективне використання сучасних засобів навчання; 

поліпшення якості харчування учнів, охоплення гарячим харчуванням   

80 % школярів, зменшення захворюваності шлунково-кишкового тракту (на 

5%) серед учнівської молоді. 

 

Розділ 9. Організація виконання, здійснення контролю за виконанням 

Програми 

Організація виконання даної Програми буде проводити виконком 

Пирятинської міської ради спільно з відділом освіти, молоді та спорту 

Пирятинської міської ради.  

Контроль за виконанням Програми здійснюватиме заступник міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради (Андрейщук Р.А.) та 

постійна комісія міської ради з питань  освіти, молоді, культури, фізичної 

культури, охорони здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.). 

Основними формами контролю за реалізацією заходів Програми є: 

звітність відділу освіти  та закладів загальної середньої освіти про 

виконання Програми;   

залучення засобів масової інформації до висвітлення питань щодо 

реалізації Програми. 

Контроль за використанням коштів здійснюється у порядку, 

встановленому чинним законодавством. 

 



 

Ресурсне забезпечення Програми 

  

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання програми Усього витрат на 

виконання Програми, 

тисяч гривень 
І ІІ ІІІ 

2018 рік   

Обсяг ресурсів усього 

(тис. грн), у тому числі: 

5606,600    

міський бюджет 3956,600    

кошти не бюджетних 

джерел 

1650,000    

 

Напрями діяльності та заходи Програми 

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми  

Строк 

викон

ання 

заходу 

Виконавці Джерел

а 

фінансу

вання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

грн, у тому 

числі: 

Очікуваний 

результат 

1. Підвищення 

якості 

освіти 

Проведення заходів 

щодо підвищення 

рівня компетентності  

педагогічних 

працівників закладів 

освіти 

2018 Виконком 

міської 

ради, 

заклади 

освіти 

  підвищення 

рівня 

компетентності  

педагогічних 

працівників 

закладів освіти 

Проведення 

навчання  для 

педагогічних 

працівників закладів 

освіти щодо 

впровадження засад 

Нової української 

школи (придбання 

канцтоварів – 10 

тис.грн., навчання – 90 

тис.грн.) 

2018 Виконком 

міської 

ради, 

заклади 

освіти 

Кошти 

бюджет

у 

міської 

ОТГ 

100,00 поліпшення 

якості освіти, 

створення 

механізмів її 

стійкого 

інноваційного 

розвитку 

2. Організація 

якісного 

водопостача

ння опорних 

закладів 

освіти 

 

Придбання 

обладнання для 

покращення 

матеріально-

технічного стану 

харчоблоків 

(фільтри 

комплексної 

очистки води, 

посудомийна 

машина, м’ясорубка 

промислова та інше 

обладнання)  

 (на умовах 

співфінансування з 

місцевих бюджетів 

не менше 50 %.) 

2018 Виконком 

міської 

ради, 

заклади 

освіти 

Усього,  

в т.ч. 

 

кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ 

 

кошти 

обласного 

бюджету 

 

 

396,00 

 

 

 

198,00 

 

 

 

 

198,00 

 

поліпшення 

якості 

харчування 

учнів 

Пирятинської 

зш І-ІІІ ст.  

№ 4, 

Пирятинського 

ліцею, 

зменшення 

захворюваності 

шлунково-

кишкового 

тракту (на 5%) 

серед учнівської 

молоді 



3. Модерніза 

ція 

матеріально

-технічної 

бази  

закладів 

освіти 

Реконструкція та 

впровадження 

енергозберігаючих 

та енергоефективних 

технологій в 

Пирятинському 

ліцеї, що 

знаходиться за 

адресою: 

вул.Визволення, 2а, 

м.Пирятин 

Полтавської області 

(виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації, 

капремонт даху з 

утепленням, 

утеплення зовнішніх 

стін, реконструкція 

системи опалення) 

(на умовах 

співфінансування з 

місцевих бюджетів 

не менше 50 %.) 

2018 Виконком 

міської 

ради, 

заклади 

освіти 

Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ  

 

  

 покращення 

умов для 

навчання та 

виховання учнів 

Пирятинського 

ліцею 

Капітальний 

ремонт покрівлі 

Опорного закладу 

Пирятинська зш І-ІІІ 

ст. № 6, що 

знаходиться за 

адресою: 

вул.Гагаріна, 84, 

м.Пирятин 

Полтавської області  

(облаштування 

шатрової покрівлі з 

утепленням), 

виготовлення ПКД 

(на умовах 

співфінансування з 

місцевих бюджетів 

не менше 50 %.)  

2018 

(перша 

черга) 

Виконком 

міської 

ради, 

заклади 

освіти 

Усього 

 

Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ  

 

 

 

  

2206,6 

 

 в т.ч. -  

86,6 (ПКД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

покращення 

умов для 

навчання та 

виховання учнів 

Опорного 

закладу 

Пирятинська зш 

І-ІІІ ст. № 6 

Придбання для 

опорних закладів 

освіти засобів 

навчання (кабінети, 

навчальні 

комп’ютерні 

комплекси, 

мультимедійні 

засоби навчання) 

(на умовах 

співфінансування з 

місцевих бюджетів 

не менше 50 %.)  

 

2018 Виконком 

міської 

ради, 

заклади 

освіти 

Усього, 

в т.ч. 

 

кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ 

 

 

кошти 

обласного 

бюджету 

2904,00 

 

 

 

1452,000 

 

 

 

 

 

1452,000 

 

створення 

сучасного 

освітнього 

простору в 

опорних 

закладах та їх 

філіях 

(Пирятинська 

зш І-ІІІ ст. 

 № 4, 

Пирятинський 

ліцей)  

 



 Усього   5606,6, з  них 

кошти бюджету міської ОТГ - 3956,600 

кошти обласного  бюджету  - 1650,000 

 

 

 

 

Календарний план Програми ,,Опікуємося освітою“ 

 

Пирятинська міська рада Полтавської області 

вул. Соборна, 21, м. Пирятин 

Код відомчої класифікації _          02___________ 

Код програми ____0211020, 0217321, 0211162___________________ 

КЕКВ _____2210, 3110, 3142, 2240, 3132_______________________ 

 
№ 

з/п 

Показники Правова 

підстава 

Відповідаль 

ний за 

проведення 

заходу 

(організація, 

управління, 

відділ, особа) 

 

Затверджено на 

2018  рік тисяч 

гривень 

В тому числі по місяцях, тис. грн 

В
сь

о
го

, 

ти
ся

ч
 г

р
н

 В т. ч. за 

рахунок 

загального 

фонду 

бюджету  

С
іч

ен
ь
 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь
 

К
в
іт

ен
ь
 

Т
р

ав
ен

ь
 

Ч
ер

в
ен

ь
 

Л
и

п
ен

ь
 

С
ер

п
ен

ь
 

В
ер

ес
ен

ь
 

Ж
о

в
те

н
ь
 

Л
и

с
то

п
а

д
 

Г
р

у
д

ен
ь
 

1  Рішення 

39 сесії 

міської 

ради  

від  

06 червня 
2018 року 

№ 155 

Виконком 

міської 

ради 

 

Заклади 

загальної 

середньої 

освіти 

5
6
0
6
,6

0
 

 

 

100,0 

  

9
1

,6
 

1
0

,0
 

7
2

0
,0

0
 

1
8

3
6

,0
0

0
 

2
9

0
4

.0
0

0
 

 

1
0

.0
 

1
0

,0
 

1
0

,0
 

1
5

,0
 

У разі затвердження коштів спеціального фонду обсяги по місяцях 

відображаються у вигляді дробу (кошти загального фонду/кошти спеціального 

фонду). 

 

 

Начальник відділу освіти 

молоді та спорту Т.В.Коваленко 

 

 

Секретар міської ради Т.Г.Чайка 

 

 
06 червня 2018 року 

 

 

 

 

 


