
 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

35 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

 

22 грудня 2018 року с. Судилків №    1 

 

 

Про Програму розвитку освіти на території 

Судилківської сільської ради на 2019-2020 

роки 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, 

охорони здоров’я та соціального захисту населення, сільська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

1. Інформацію про виконання Програми  розвитку освіти на території Судилківської 

сільської ради на 2017-2018 роки взяти до відома (додається).  

2. Затвердити Програму  розвитку освіти на території Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області на 2019-2020 роки (додається). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови 

В.Д.Мазур та постійну комісію сільської ради з питань освіти, культури, молоді, 

фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення (голова комісії 

А.С.Кравчук).  

 

 

 

Сільський голова:                                                                                           Т.М. Котик 

 

 

 

 

 

  



Додаток 
до рішення  сільської ради від 
22.12.2018року  №1 

 

Інформація 

про  виконання Програми розвитку освіти на території Судилківської 

сільської ради  Шепетівського району Хмельницької області на 2017 – 2018 роки 

 

Протягом 2017 – 2018 років на території сільської ради діяла Програма розвитку 

освіти, затверджена рішенням сесії Судилківської сільської ради від 04 січня 2017 року 

№30. 

Виконання даної Програми відбувалося згідно чинного законодавства в рамках 

правового поля. Зусилля розробника Програми були направлені на задоволення освітніх 

запитів населення громади. 

За час дії Програми cтворено умови для особистісного зростання кожної дитини у 

кожному навчальному закладі з урахуванням її задатків, індивідуальних психічних та 

фізичних особливостей, реалізовано право дітей на відпочинок. Так, за два роки дії 

Програми під час кампанії «Літо-2017, 2018» в громаді працювало відповідно 10/8 

пришкільних таборів, у яких відпочивали  566    учнів, з них пільгової категорії відповідно 

276/274 дитини. Всього на оздоровлення з бюджету сільської ради у 2017-2018 році було 

виділено 250 100 грн.  

У закладах загальної середньої освіти Судилківської сільської ради за час дії 

Програми створено необхідні умови для забезпечення якості початкової освіти в світлі 

нової української школи. За кошти державного та місцевого бюджетів, зроблено наступне: 

- протягом липня-серпня 2018 року  придбано  9 комплектів мультимедійного 

обладнання (ноутбук, принтер, сканер) для учнів 1-х класів; для учнів 1-4 класів придбано  

8 комп’ютерів. Загальна вартість обладнання - 378 509 гривень( державний бюджет – 

303 835грн та місцевий бюджет 74 647 грн); 

- закуплено меблі (парти і стільці) для учнів 1-х класів на суму 164 564 грн – 

обласний бюджет, 40 161 грн. - місцевий бюджет; 

-  придбано дидактичне обладнання на суму  207 558 грн. – обласний бюджет, 

23 064 грн. – місцевий  бюджет; 

-   за кошти місцевого бюджету закуплено килимки  в навчальні класі на суму до     

5 000 грн.; 

Слід зазначити, що особливу увагу приділено навчанню учнів 1 класу, так як з 

початку 2018-2019 навчального року стартувала нова українська школа. У ззсо громади 

навчається 130 першокласників.  

Станом на 20 листопада 2018 року учні 1 класу забезпечені безкоштовними 

наборами LEGO, вчителі успішно використовують набори для навчання дітей, розвитку їх 

творчих здібностей, уяви та дрібної моторики рук. Близько 60% дидактичного обладнання 

вже знаходиться у користуванні учасників освітнього процесу перших класів навчальних 

закладів громади. Від підприємства «Цвях» отримали нові парти і стільці.  

Основні завдання Програми розвитку освіти на території Судилківської сільської 

ради Шепетівського району Хмельницької області на 2017 – 2018 роки виконано, 

поставлених цілей досягнуто.  

 

 

 

Заступник сільського голови                                                    В.Мазур  

 

       

 

http://nus.org.ua/news/pershi-klasy-novoyi-ukrayinskoyi-shkoly-bezkoshtovno-otrymayut-nabory-lego/
http://nus.org.ua/news/pershi-klasy-novoyi-ukrayinskoyi-shkoly-bezkoshtovno-otrymayut-nabory-lego/


ЗАТВЕРДЖЕНО 

 рішення сільської ради  

 від 22.12.2018 року  № 1 

 

 

 

Програма  

розвитку освіти на території Судилківської сільської ради  

на 2019-2020 роки 

 

І. Загальні положення 

 

 Програма Розвитку освіти на території Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області на 2018 - 2019 роки (далі Програма) 

розроблена відповідно до Конституції України, Законів України: «Про освіту», «Про 

дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про 

місцеве самоврядування в Україні» Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої 

Указом Президента України від 17.04.2002 року № 347/2002, указу Президента України 

30.09.2010 року №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку 

освіти в Україні. 

Підставою для розробки програми є задоволення освітніх запитів населення. 

Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в 

установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її виконання 

відбуватимуться суттєві зміни в законодавстві України про освіту, державній освітній 

політиці, в реальній соціально-економічній ситуації на території сільської ради, що 

вимагатимуть відповідного реагування системи освіти. 

 

ІІ. Паспорт Програми розвитку освіти  на території Судилківської сільської 

ради  на 2019-2020 роки 

 

1

1. 

Ініціатор розроблення програми Судилківська сільська рада  

 

2

2. 

Розробник програми Судилківська сільська рада 

3

3. 

Відповідальний виконавець Судилківська сільська рада 

4

4. 

Учасники програми Судилківська сільська рада, 

відділ освіти та культури  

Шепетівської райдержадміністрації    

5

5. 

Термін реалізації програми 2019-2020 роки 

6

6. 

Перелік бюджетів, які беруть участь 

у виконанні програми 

Сільський  бюджет 

 

7

7. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, усього тис.грн 

11 960,0 

 у тому числі:  

7

8. 

коштів сільського бюджету, тис.грн. 11 960,0 

7

9. 

коштів інших джерел, тис.грн. 

 

Кошти інших джерел, не заборонені 

чинним законодавством. 

 



ІІІ. Проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма 

 

Основним ціннісним виміром якості сучасної освіти на території сільської ради 

повинні стати можливості тих, хто її здобув, мати такий рівень інформованості, 

умотивованості до власного розвитку і постійної освіти, здатності творчо мислити, 

громадянської активності і відповідальності, мобільності, гнучкості, щоб успішно 

будувати власне життя і ефективно діяти в глобальному середовищі, робити свідомий 

внесок у піднесення конкурентноздатності країни в європейському і світовому просторі. 

Створення і розвиток умов доступності для населення громади зазначеної якості освіти є 

гострою сьогоденною і стратегічною потребою. 

                                                    

IV. Мета Програми 

Мета програми - забезпечення умов рівного доступу для населення сільської ради 

сучасної повноцінної, якісної освіти, що відповідає актуальним і перспективним запитам 

особистості, суспільства і держави, міжнародним критеріям; створення належних умов 

для навчання та комфортного перебування дітей у навчальних закладах, зміцнення та 

збереження життя і здоров’я дітей. 

 

V. Шляхи та засоби виконання Програми 

 Здійснення системи заходів цієї Програми та відповідних програм розвитку освіти, 

а також за потреби, розробка інших  програм і проектів щодо забезпечення якісної освіти 

на території Судилківської сільської ради. 

 

 

№ 

П

№ 

Зміст заходу Виконавці 

Виділені 

кошти,тис.грн. 

 

2019р. 2020р. 

1

1 

Прогнозування та розвиток освіти у громаді. Сільська рада 50,0 100,0 

2

2 

Розвиток різних форм освіти на території 

сільської ради 

Сільська рада 50,0 50,0 

3

3 

Заходи щодо охоплення освітою  Сільська рада 80,0 80,0 

4

4 

Створення умов для особистісного зростання, 

розвитку компетентностей  кожної дитини з 

урахуванням її задатків, індивідуальних 

психічних та фізичних особливостей, 

оздоровлення та літній відпочинок дітей 

Сільська рада 150,0 200,0 

5

5 

Забезпечення належного стану матеріально-

технічної бази навчальних закладів, створення 

нового освітнього простору в закладах освіти. 

Зміцнення матеріально-технічної бази 

спортивних майданчиків. 

Сільська рада 3000,0 3000,0 

6

6 

Придбання підручників для закладів загальної 

середньої освіти, які функціонують на території 

сільської ради  

Сільська рада 300,0 300,0 

7

7 

Підготовка закладів освіти  до нового 

навчального року 

Сільська рада 2000,0 2000,0 

8

8 

Довезення  дітей до навчальних закладів  Сільська рада 300,0 300,0 



VI. Перелік завдань Програми 

та очікувані результати виконання Програми 

Основними завданнями Програми є: 

1. Забезпечення для населення сільської ради державних гарантій 

доступності та рівних можливостей отримання повноцінної освіти 

незалежно від місця проживання і матеріального статку: безоплатності 

повної загальної середньої освіти в межах державних стандартів. 

2. Створення умов для досягнення нової сучасної якості дошкільної, загальної 

середньої освіти.  

Основним узагальнюючим результативним чинником виконання Програми має стати 

збалансована відповідність: 

- якості освітнього процесу в навчальних закладах відповідно до цілей і стандартів 

освіти в державі, реалізації завдань нової української школи; 

- задоволеності очікувань учасників освітнього процесу від якості наданих послуг 

закладами освіти. 

 

 

 

Сільський голова         Т.М.Котик 

 


