
 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

2 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

24 грудня 2020 року                           с.Судилків                                № 16 
 

Про затвердження програми розвитку освіти 

на території Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області 

на 2021-2022 роки. 

 

 

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

інформацію Судилківського сільського голови Тетяни КОТИК, враховуючи пропозиції  

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  Шепетівського району Хмельницької області на 2019 – 2020 

роки взяти до відома (додається).  

2. Затвердити Програму розвитку освіти на території Судилківської 

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області на 2021-2022 роки, згідно з 

додатком. 

3. Програму розвитку освіти на території Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області на 2019-2020 роки, затверджену рішенням 

сесії Судилківської сільської ради 24 грудня 2019 року №3, вважати такою, що втратила 

чинність. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та  соціального 

захисту населення (голова  комісії Леся Кордас). 

 

 

 

 

           Сільський голова:                                                                           Тетяна КОТИК 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення  Судилківскої сільської 

ради VIII cкликання від 24.12.2020 

року № 16 

 

                                                          Інформація  

          про хід виконання Програми розвитку освіти на території Судилківської  

      сільської ради  Шепетівського району Хмельницької області на 2019 – 2020 роки 

 

Протягом 2019 – 2020 років на території сільської ради діяла Програма розвитку освіти, 

затверджена рішенням сесії Судилківської сільської ради від 24  грудня 2019 року. 

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 оздоровлення та відпочинок.  

У 2019-2020 н.р.: для потреб НУШ (для 2-го класу) закуплено меблі на суму 171 602 

грн (135 парт, 100 %); дидактичні матеріали  на суму 132 149 грн  (11 позицій, 100 %); 

комп’ютерне обладнання на суму 213 355 грн (8 комплектів). Всього витрачено на потреби 

НУШ 517 106 грн.  

За період січня – червня 2019 року у ззсо закуплено господарські товари, канцелярські 

товари, будівельні матеріали на суму 1350 грн. 

На поточні ремонти у ззсо витрачено 123 000 грн, у здо – 15 000 грн. Відремонтовано 

підлогу у спортивному залі Городищенської зош I-III ступенів. 

Здано в експлуатацію футбольне поле зі штучним покриттям у Судилківській зош I-III 

ступенів (на умовах співфінансування  50 x 50 ) на суму 1 375 540 грн:  687 770 грн х 687 770 

грн.  

Закуплено шкільний автобус у Судилківський ліцей на умовах співфінансування 70 х 

30.  

Облаштовано теплий туалет для дітей з особливими освітніми потребами на суму 

163 477 грн. у Судилківському ліцеї. 

Оздоровлення дітей у сезоні «Літо – 2019»: морське узбережжя м.Одеса – придбано 26 

путівок на суму 78 000 грн., виділено 19 200 грн на харчування дітей у пришкільних таборах. 

Усі заклади освіти забезпечені вогнегасниками (закуплено 22 вогнегасники) та  

придбано кошми на суму 5 000 грн.  

У 2020 – 2021 н.р: для НУШ з бюджету сільської ради  виділено  55 773 грн. та освітня 

субвенція - 501 947грн, всього - 557 720 грн.:  

- закуплено меблі у кількості 135 шт та 16 шаф для початкової школи на суму 192675 

грн; 

- у вересні 2020 року придбано  для початкової школи 9 комплектів комп’ютерної  

техніки - ноутбук, принтер, сканер, телевізор  на суму 223 406 грн. а також дидактичні 

матеріали на суму 141 639 грн(15 позицій). 

Оновлено харчоблок Городищенської зош І-ІІІ ступенів  новим  обладнанням  на суму 

117 520грн. (шафа пекарська, м’ясорубка, машинка протирочно-різальна, сковорода 

електрична, марміт для других страв, холодильник). 

Завершено облаштовання двох дошкільних груп у приміщенні  Судилківської філії 

Судилківського ліцею. 

Здійснено капітальний ремонт горищного покриття Травлинської зош I-III ступенів на 

суму 1 237 979 грн.   Утеплено фасад Городищенського здо на суму  1 329 437 грн.  

За кошти місцевого бюджету виконано також ряд заходів:  



- у  Судилківському ліцеї встановлено на харчоблок  обладнання для гарячої лінії 

харчування;                      

- замінено на  металопластикові теплозберігаючі  3 вікна у Полянській гімназії; 

- проведено частковий ремонт покрівлі у Полянській гімназії, Полянському здо та 

Великомедведівській гімназії; 

- демонтовано горючі матеріали ( вагонку) у Серединецькійзош І-ІІІ ступенів, 

Городищенській зош І-ІІІ ступенів, Городищенськомуздо, Серединецькому здо; 

- придбано холодильне обладнання у Великомедведівську гімназію, Травлинську 

ЗОШ І-ІІІ  ступенів. 

Проведено ряд заходів з покращення пожежної безпеки в закладах освіти, а саме: 

- у Травлинській ЗОШ І-ІІІ ступенів встановлено блискавкозахист та виконано 

вогнезахисне  оброблення дерев’яних конструкцій перекриття будівлі; 

- проведено технічне обслуговування та перезарядку наявних вогнегасників у всіх 

закладах освіти; 

- у Судилківському ліцеї  встановлено пожежну сигналізацію та проведено з’єднання, 

відгалуження та окінцювання жил, проводів за допомогою опресування, зварювання, паяння. 

Основні завдання Програми розвитку освіти на території Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області на 2019 – 2020 роки виконано, поставлених 

цілей досягнуто.  

 

 

 

Заступник сільського голови                                             Валентина МАЗУР 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення  Судилківскої сільської 

ради VIII cкликання від 24.12.2020 

року № 16 
 

 

Програма  

розвитку освіти на території Судилківської сільської ради Шепетівського району 

Хмельницької області на 2020-2022 роки 

 

І. Вступ 

 

 Програма розвитку освіти на території Судилківської сільської ради Шепетівського 

району Хмельницької області на 2021 - 2022 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».  

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  

Шепетівського району на 2021-2022 роки 

 

1. Ініціатор розроблення програми Судилківська сільська рада  

2. Розробник програми Судилківська сільська рада 

3. Відповідальний виконавець Судилківська сільська рада      

4. Учасники програми Судилківська сільська рада,  працівники та 

учні загальноосвітніх шкіл Судилківської 

сільської ради 

5. Термін реалізації програми 2021-2024 роки 

6. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

Місцевий бюджет, інші кошти, які не 

заборонені законодавством  

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, усього, тис. грн. 

 

5730 

 у тому числі:  

7.1. коштів місцевого бюджету  

7.2. коштів інших джерел 

 

Кошти інших джерел, не заборонені чинним 

законодавством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. Проблема, на розв'язання якої спрямована Програма 

№ 
№ 

Зміст заходу Виконавці 
Виділені кошти,тис.грн. 

 

2021р. 2022р. 

1 Прогнозування та розвиток освіти у 

громаді. 

Сільська рада 50,0 100,0 

2 Розвиток різних форм освіти на 

території сільської ради 

Сільська рада 50,0 50,0 

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

4 Створення умов для особистісного 

зростання, розвитку компетентностей  

кожної дитини з урахуванням її 

задатків, індивідуальних психічних та 

фізичних особливостей, оздоровлення 

та літнього відпочинку дітей 

Сільська рада 150,0 200,0 

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 Придбання підручників для закладів 

загальної середньої освіти, які 

функціонують на території сільської 

ради. 

Сільська рада 300,0 300,0 

7 Підготовка закладів освіти  до нового 

навчального року. 

Сільська рада 2000 2000 

8 Довезення  дітей до навчальних 

закладів, які розташовані на території 

громади. 

Сільська рада 300,0 300,0 

 

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. 

VI. Перелік завдань і заходів програми 

та очікувані результати виконання Програми 



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               Тетяна КОТИК 

 
 


