
X. Заходи 
Комплексної програми розвитку освіти 

Люблинецької територіальної громади на 2017-2021 роки 
 
 

№ 
п/

п 

 
 

Найменування заходу 

 
 

Виконавці 

 
 

Термін 

виконання 

 
 

Джерела 

фінансування 

 
Прогнозовані 

обсяги 

фінансування 

(тис. грн.) 
 Розділ І 

СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ  ОСВІТИ 
1.1. Організація підвезення учнів та вихованців 

1. Забезпечення в сільській місцевості регулярного 

безоплатного підвезення шкільним автобусом  до 

навчальних закладів  учнів та педагогічних 

працівників, які проживають за межею пішохідної 

доступності  ( стаття 21 Закону України "Про загальну 

середню освіту») Проводити відшкодування вартості 

квитків за проїзд учням, де відсутній шкільний 

автобус 

Управління 

гуманітарної сфери, 

директори ЗНЗ* 

2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 

2. Забезпечення підвезення шкільними автобусами учнів 

та педагогічних працівників на районні, обласні й 

Всеукраїнські масові заходи, пов’язані з навчально-
виховним процесом (олімпіади, конкурси, турніри, 

фестивалі, спортивні змагання, семінари, конференції, 

наради) та для виконання інших функцій, покладених 

на управління гуманітарної сфери 

Управління 

гуманітарної сфери, 

директори  ЗНЗ 

2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 

3. Укладання договорів про підвезення учнів з 

перевізниками різних форм власності. 
Управління 

гуманітарної сфери 
2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 



 коштів 
4. Обладнання гаража,  утримання та ремонт шкільного 

автобуса 
Управління 

гуманітарної сфери 
2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 
 Всього коштів за підрозділом 1.1.     

1.2.Організація харчування 

1. Забезпечення  раціональним  та  дієтичним  

харчуванням  вихованців дошкільних навчальних 

закладів та учнів загальноосвітніх навчальних  
закладів  у  відповідності  до  чинного  законодавства  

та  рішень  селищної ради 

Управління 

гуманітарної сфери 
Керівники НЗ* 

2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 

2. Забезпечення харчуванням дітей із сімей переселенців 

з тимчасово окупованої території України, зони АТО, 

дітей батьків учасників АТО, дітей загиблих 

військовослужбовців під час проведення 

антитерористичної операції та інших пільгових 

категорій 

Управління 

гуманітарної сфери 
Директори ЗНЗ 

2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 

3. Забезпечення  їдалень дошкільних, загальноосвітніх 

навчальних закладів меблями,технологічним 

обладнанням (плити, водонагрівачі, м’ясорубки, 
холодильники тощо), кухонним інвентарем, посудом 

відповідно до  санітарних норм. 

Управління 

гуманітарної сфери 
Керівники НЗ 

2017-2018 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 

 Всього коштів за підрозділом 1.2.     
1.3. Оздоровлення учасників освітнього процесу. 

1. Забезпечення оздоровлення дітей, що потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки, дітей-сиріт 

та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, 

що мають статус потерпілих внаслідок 

Управління 

гуманітарної сфери  
2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 



Чорнобильської катастрофи, дітей-інвалідів та дітей із 

багатодітних та малозабезпечених сімей, для дітей із 

сімей переселенців з тимчасово окупованої території 

України, зони АТО, дітей батьків учасників АТО, для 

дітей загиблих військовослужбовців під час 

проведення антитерористичної операції, талановитих 

та обдарованих дітей відповідно до кількості 

виділених путівок. 
2. Організація роботи таборів з денним перебуванням, 

мовних таборів при  загальноосвітніх школах 
 
 

Управління 

гуманітарної сфери 
Директори ЗНЗ 

2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 

3. Виділення коштів на придбання путівок для  

оздоровлення дітей  в  районному ПЗОіВ «Оберіг» та 

інших оздоровчих закладах України 

Управління 

гуманітарної сфери 
2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 
4. Забезпечення  проведення  медичних  оглядів  дітей  та  

підлітків,  які навчаються в  навчальних закладах 
Управління 

гуманітарної сфери 

Керівники НЗ 

2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 
 Всього коштів за підрозділом 1.3.     

1.4. Інклюзивне навчання 
1. Забезпечення умов для рівного доступу до якісної 

освіти дітей з обмеженими можливостями (створення 

пандусів, облаштування туалетних кімнат) 

Управління 

гуманітарної сфери 
2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 
2. Організація  за потреби інклюзивного навчання для 

дітей з особливими освітніми потребами 
Управління 

гуманітарної сфери 
Керівники НЗ 

2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 
3. 
 

Проведення з керівниками навчальних закладів, 

заступниками директорів семінари, круглих столів з 

обговорення проблеми щодо шляхів впровадження 

Управління 

гуманітарної сфери 
Керівники НЗ 

2017-2021 
 
 

Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 



інклюзивного навчання в системі освіти   
4 Забезпечення системного кваліфікованого психолого-

педагогічного та методичного супроводу організації 

навчального процесу для дітей з особливими освітніми 

потребами у навчальних закладах з інклюзивним 

навчанням.  

Управління 

гуманітарної сфери 
Керівники НЗ 
 

2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 

 Всього коштів за підрозділом 1.4.     
 Всього коштів за розділом І     

Розділ ІІ 
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Забезпечення систематичного  проходження курсової 

перепідготовки та підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників  з урахуванням модернізації 

освіти, впровадження сучасних інформаційних 

технологій. 

Управління 

гуманітарної сфери 
2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 

2. Участь в обласній виставці дидактичних і методичних 

матеріалів “Творчі сходинки педагогів Волині“.  
Управління 

гуманітарної сфери 
2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 
3. Проведення  першого туру  Всеукраїнського  конкурсу  

“Учитель року“,  конкурсу професійної майстерності 

педагогічних працівників дошкільних навчальних 

закладів «Вихователь року» та забезпечення участі 
переможців цих конкурсів у районному та обласному 

етапах. 

Управління 

гуманітарної сфери 
Директори ЗНЗ 
Завідувачі ДНЗ* 

2017-2021 
 
 
 

Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 

4. Відзначення педагогічних працівників, колективів з 

нагоди Дня працівників освіти, ювілейних дат. 

Практикувати урочисте відзначення професійного 

свята, нагородження преміями, цінними подарунками, 

композиціями квітів. 

Управління 

гуманітарної сфери 
2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 



5. Поліпшення навчально-методичного забезпечення 

професійної діяльності вчителя. Забезпечення 

щорічної підписки на фахові газети та журнали для 

вчителів, керівників шкіл, залучивши для цього різні 

джерела фінансування.  

Управління 

гуманітарної сфери 
2017-2021 
 
 
 

Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 

6. Забезпечення участі педагогічних працівників у  

районних, обласних, всеукраїнських, міжнародних 

конференціях, семінарах, симпозіумах та в інших 

заходах.  

Управління 

гуманітарної сфери 
Керівники НЗ 

2017-2021 
 

Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 

7. Організація та проведення спортивних змагань серед 

працівників освіти територіальної громади. 
Управління 

гуманітарної сфери 
2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 
 Всього коштів за розділом ІІ     

Розділ ІІІ 
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 

1. Створення додаткових груп та  місць у 

функціонуючих ДНЗ 
Управління 

гуманітарної сфери 
2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 
2. Модернізація матеріально-технічної бази ДНЗ 

(забезпечення сучасним обладнанням, меблями, 

іграшками тощо) 

Управління 

гуманітарної сфери 
2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 
3. Забезпечення ДНЗ комп’ютерною  та мультимедійною 

технікою 
Управління 

гуманітарної сфери 
2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 
4. Проведення фестивалю дитячої творчості «Юні 

таланти» 
Управління 

гуманітарної сфери 
Завідувачі ДНЗ 

2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 
5. Зміцнення спортивно-оздоровчої бази ДНЗ (придбання 

спортивного інвентарю, відновлення роботи басейну 

Управління 

гуманітарної сфери 
2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 



тощо. ) коштів 
6. Облаштування дитячого майданчика в ДНЗ «Казка» 

с.Мощена 
Управління 

гуманітарної сфери 
2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 
 Всього коштів за розділом ІІІ     
                                                                        Розділ ІV 

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА 
4.1. Оптимізація мережі 

1. Створення єдиного освітнього простору (освітній 

округ) в межах Люблинецької територіальної громади. 
Управління 

гуманітарної сфери 
2017-2021  

 
 

 

2. Утворення на базі ЗОШ І-ІІІ ступенів смт. Люблинець 

опорного  навчальних закладу з філіями у школах сіл 

Мощена, Старі Кошари, Кругель. 

Управління 

гуманітарної сфери 
Директори ЗНЗ 

2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 
3. Збереження функціонування  групи  продовженого дня 

в опорному навчальному закладі.   
Управління 

гуманітарної сфери 
2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 
4. Залучення  дітей  та  підлітків  до  навчання  через  

доступні  форми  навчання: 
- екстернатну; 
- індивідуальну, 
- дистанційну освіту 

Управління 

гуманітарної сфери 
Директори ЗНЗ 

2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 

 Всього коштів за підрозділом 4.1.     
 

4.2. Модернізація матеріально-технічної та методичної бази навчальних закладів 
1. Оснащення сучасним обладнанням (апаратура, 

прилади, пристрої, лабораторний посуд тощо) 

навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, географії 

та математики.  

Управління 

гуманітарної сфери 
2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 



2. Оновлення фонду шкільних бібліотек сучасною 

навчально-методичною, навчальною, науково-
популярною та довідковою літературою  

Управління 

гуманітарної сфери 
2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 
3. Придбання для навчальних кабінетів, виробничих 

майстерень, спортивних залів стандартного  

обладнання,    навчально-методичних  матеріалів, 

музичної  апаратури,  спортивного  інвентарю, 

туристичного спорядження тощо. 

Управління 

гуманітарної сфери 
2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 

4. Придбання  меблів  (столи,  стільці,  парти,  дошки, 

меблеві стінки  тощо) 
Управління 

гуманітарної сфери 
2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 
5. Облаштування спортивного майданчика з вуличними 

тренажерами 
Управління 

гуманітарної сфери 
2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 
6. Проведення поточних та капітальних ремонтів 

будівель та споруд закладів освіти: 
- ремонт покрівель та приміщень; 
- ремонт системи комунікацій (опалення, 

водопостачання, каналізації, санвузлів) 

Управління 

гуманітарної сфери 
2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 

 Всього коштів за  підрозділом  4.2.     
4.3. Робота з обдарованою учнівською молоддю 

1.  Забезпечення проведення: 
- І, ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських предметних олімпіад  

(в т.ч. інтернет - олімпіад); 
- літературних, мистецьких  конкурсів; 
- конкурсів-захистів МАН; 
- турнірів; 
- спортивних змагань; 
- фестивалів. 

Управління 

гуманітарної сфери 
Директори ЗНЗ 

2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 



2. Організація літніх профільних шкіл для обдарованих 

дітей, участь у всеукраїнських та міжнародних школах 

юних науковців 

Управління 

гуманітарної сфери 
Директори ЗНЗ 

2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 
3. Розширення мережі класів та груп з поглибленим, 

профільним вивченням окремих навчальних предметів 

для обдарованої молоді у загальноосвітніх навчальних 

закладах 

Управління 

гуманітарної сфери 
Директори ЗНЗ 

2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 

4. Призначення  і виплата стипендій  учням - 
переможцям  ІІІ, ІV етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад, ІІ, ІІІ етапів конкурсів-захистів МАН, 

призерам обласних та Всеукраїнських творчих 

конкурсів, турнірів, фестивалів, спортивних змагань.  

Управління 

гуманітарної сфери 
2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 

5. Відзначення учнівських і педагогічних колективів 

цінними подарунками на  святі «Творча 

обдарованість» 

Управління 

гуманітарної сфери 
2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 
6. Виплата грошових винагород  педагогічним 

працівникам, які підготували переможців та призерів 

обласних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, 

турнірів, спортивних змагань. 

Управління 

гуманітарної сфери 
2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 

7. Забезпечення  участі  загальноосвітніх  навчальних  

закладів  територіальної громади  в міжнародних 

програмах, проектах, грантах тощо 

Управління 

гуманітарної сфери 
2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 
 Всього коштів за підрозділом 4.3.     

4.4. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді 
1. Організація та проведення в загальноосвітніх 

навчальних закладах заходів щодо відзначення 

державних та національних свят. 

Управління 

гуманітарної сфери 
Директори ЗНЗ 

2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 
2. Проведення семінарів, навчань, тренінгів із 

заступниками директорів із виховної роботи з питань 

Управління 

гуманітарної сфери 
2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 



патріотичного виховання молоді.  коштів 
3. Сприяння розвитку музейної справи у навчальних 

закладах. Створення  музеїв історії шкіл та населених 

пунктів, куточків героїзму  учасників Революції 

Гідності, «Небесної сотні», учасників АТО. 

Управління 

гуманітарної сфери 
Директори ЗНЗ 

2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 

 Всього коштів за підрозділом 4.4.     
 Всього коштів за розділом ІV     

Розділ V 
ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА 

5.1. Оптимізація мережі. Проведення заходів 
1. Створення єдиної системи позашкільної освіти 

громади.  
Управління 

гуманітарної сфери 
2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 
2. Забезпечення діяльності мережі гуртків, груп та інших 

творчих об’єднань: 
- військово-патріотичного спрямування; 
- художньо-естетичного спрямування; 
- туристсько-краєзнавчого напрямку; 
- еколого-натуралістичного напрямку;  
- науково-технічної творчості та інших 

напрямків. 

Управління 

гуманітарної сфери 
Керівники ПНЗ* 

2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 

3. Забезпечення проведення: концертів, фестивалів 
конкурсів, турнірів, екскурсій, походів, зльотів, 
заочних експедицій, конкурсів-захистів наукових 

робіт, виставок робіт вихованців гуртків 

Управління 

гуманітарної сфери 
Керівники ПНЗ 

2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 

4. Забезпечення участі у районних, обласних та 

Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, фестивалях за 

напрямами позашкільної освіти:  
- екологічно - натуралістичного спрямування; 

Управління 

гуманітарної сфери 
Керівники ПНЗ 

2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 



- спортивно - масової роботи; 
- науково-технічного спрямування;  
- Малої академії наук (конкурси-захисти, турніри) 
- художньо-естетичного спрямування; 
- туристсько-краєзнавчого спрямування; 
- виховної роботи.  

5. Організація та  проведення в населених пунктах 

громади спортивно-масових заходів: змагань, турнірів, 

фестивалів. 

Управління 

гуманітарної сфери 
Директор ДЮСШ* 

2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 
6. Забезпечення участі  дитячих, юнацьких і молодіжних 

збірних команд в районних, обласних та 

Всеукраїнських спортивних змаганнях 

Управління 

гуманітарної сфери 
Директор ДЮСШ 

2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 
 Всього коштів за підрозділом 5.1.     

5.2. Модернізація матеріально-технічної та методичної бази позашкільних навчальних закладів 
1. Оснащення сучасним обладнанням (телевідео-

апаратура, фото- відео техніка, комп’ютери, верстати,  

роботи, стетоскопи, різограф, обладнання для 

організації гуртків і секцій тощо) 

Управління 

гуманітарної сфери 
2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 

2. Забезпечення позашкільних навчальних закладів 

навчальними та наочними посібниками 
Управління 

гуманітарної сфери 
2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 
3. Оснащення спортивним інвентарем (м’ячі, штанги, 

гімнастичне обладнання та інвентар) спортивних залів 

та спортивних майданчиків ДЮСШ 

Управління 

гуманітарної сфери 
2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 
4. Придбання музичних інструментів, мікрофонів, 

акустичних систем, сценічного одягу. 
Управління 

гуманітарної сфери 
2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 
 Всього коштів за підрозділом 5.2.     



 Всього коштів за розділом V  2017-2021   

Розділ VІ 
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ 

1. Формування  єдиного  інформаційного  простору  

шляхом  створення функціонування освітнього 

порталу громади. 

Управління 

гуманітарної сфери 
2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 
2. Модернізація та поповнення матеріально-технічної 

бази навчальних закладів: 
- придбання НКК (навчально-комп’ютерні 

класи) для загальноосвітніх шкіл; 
- забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних навчальних закладів 

комп’ютерною технікою, мультимедійними 

проекторами, інтерактивними класами,  

дошками, телевізорами; 
- придбання комп’ютерних програм 

навчального призначення з різних предметів 

для удосконалення навчально-виховного 

процесу; 
- придбання електронних підручників, 

довідників, електронних засобів контролю 

знань учнів 

Управління 

гуманітарної сфери 
2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 

3. Вжиття заходів щодо підтримання в робочому стані  

наявної комп’ютерної техніки,  її модернізації та 

ремонту. 

Управління 

гуманітарної сфери 
Керівники  НЗ 

2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 
4. Забезпечення навчальних закладів швидкісним 

Інтернетом та оплата за користування ним. 
Управління 

гуманітарної сфери 
2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 



5. Створення у загальноосвітніх навчальних закладах 

локальних мереж з метою забезпечення доступу до 

мережі Інтернет з усіх робочих місць та обміну 

даними між ними. 

Управління 

гуманітарної сфери 
Директори ЗНЗ 

2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 

6. Забезпечення інформаційного наповнення, розвиток 

та розширення можливостей проекту «Шкільна 

Інтернет - бібліотека».  Створення на базі шкільних  

бібліотек медіатеки навчального призначення. 

Управління 

гуманітарної сфери 
Директори ЗНЗ 

2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 

7. Створення та забезпечення функціонування сайту 

опорного загальноосвітнього навчального закладу. 
Управління 

гуманітарної сфери 
Директор ОНЗ* 

2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 
8. Створення та функціонування системи дистанційного 

навчання «Доступна освіта» для організації  навчання 
дітей з особливими потребами,  дітей, які не 

відвідують навчальні заклади за станом здоров‘я, 

обдарованих учнів. 

Управління 

гуманітарної сфери 
Директори ЗНЗ 

2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 

9. Проведення семінарів – практикумів «Використання 

сучасних ІК - технологій у навчально-виховному 

процесі» з обміну досвідом по розробці та 

використанню інформаційних і мультимедійних 

технологій 

Управління 

гуманітарної сфери 
Директори ЗНЗ 

2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 

10. Проведення конкурсу "Сучасний урок з ІКТ» та 

створення електронного банку  уроків педагогів  

різних фахів 

Управління 

гуманітарної сфери 
Директори ЗНЗ 

2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 
11. Створення електронної бази програмного 

забезпечення різних навчальних предметів та 

розміщення їх на сайті опорного навчального закладу 

Управління 

гуманітарної сфери 
Директори ЗНЗ 

2017-2021 Селищний 

бюджет 
В межах 

виділених 

коштів 
 Всього коштів за розділом VI  2017-2021   



 Всього коштів по програмі  2017-2021   

 
 
 
 

 *Умовні позначення використані в Програмі: 
НЗ – навчальні заклади; 
ДНЗ – дошкільні навчальні заклади; 
ПНЗ – позашкільні навчальні заклади; 
ЗНЗ – загальноосвітні навчальні заклади; 
ОНЗ – опорний освітній заклад; 
ДЮСШ – дитячо-юнацька спортивна школа. 
 


