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ПРОГРАМА 

розвитку освіти Воскресенської селищної ради 

на 2023-2025 роки 

Розділ 1 Загальні положення 

Програму розвитку освіти Воскресенської селищної ради на 2023-2025 

роки (далі - Програма) розроблено відповідно до Конституції України, 

Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про охорону дитинства», Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р, інших актів Кабінету 

Міністрів України з питань освіти, наказів Міністерства освіти і науки 

України. 

 

Підставами для розроблення Програми є прийняття Державної стратегії 

регіонального розвитку на 2021—2027 роки та необхідність продовження 

програмно-цільового забезпечення подальшого розвитку системи освіти в 

громаді з урахуванням досягнутого в результаті виконання програми 

попереднього періоду, а також актуальних сучасних стратегічних завдань 

освітньої сфери задля сталого розвитку громади, задоволення освітніх 

запитів населення. 

Програма ґрунтується на аналізі нормативно-правових актів, програм і 

планів щодо місцевого розвитку освіти та визначає концептуально головну 

мету і завдання розвитку освіти на період 2023-2025 років, конкретизує 

шляхи, механізми, терміни та перелік основних заходів з реалізації 

стратегічних завдань, їх виконавців, прогнозовані обсяги фінансового 

забезпечення виконання Програми. Програма має відкритий характер і може 

змінюватися в установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в 

період її виконання, відбуватимуться зміни в законодавстві України про 

освіту, державній освітній політиці, в реальній соціально-економічній 

ситуації в громаді, що вимагатимуть відповідного безпосереднього 

реагування системи освіти. Програма передбачає взаємодію з чинними 

програмами з питань дитинства, молоді, спорту, культури тощо. 

Розділ 2. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ 

ПРОБЛЕМ 



- створення умов для надання якісної освіти шляхом упровадження в 

освітній процес педагогічних інновацій і технологій; 

- забезпечення рівних можливостей у здобутті якісної освіти; 

- дотримання державних стандартів освіти; 

- забезпечення доступності і якості дошкільної освіти; 

- створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, 

творчого розвитку особистості; 

- удосконалення системи формування здорового способу життя 

учнівської молоді; 

- підвищення соціального статусу педагогів; 

- забезпечення реалізації права на освіту дітей з особливими потребами; 

- удосконалення системи психологічного супроводу навчально-

виховного процесу. 

 

Розділ 3. МЕТА ПРОГРАМИ 

Мета Програми - забезпечення умов для формування у закладах освіти 

селищної ради випускника, який є всебічно розвиненою особистістю, 

здатною до критичного мислення; патріота з активною позицією, який діє 

згідно з морально-етичними принципами, здатний приймати відповідальні 

рішення, поважає гідність і права людини; інноватора, здатного змінювати 

навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, 

конкурувати на ринку праці, навчатися протягом життя. 

Розділ 4. НАПРЯМИ ПРОГРАМИ 

 

Напрям 1. Розвиток  системи дошкільної освіти 

Напрям 2. Розвиток загальної середньої освіти 

Напрям 3. Освіта дітей з особливими освітніми потребами 

Напрям 4. Кадрове забезпечення 

Напрям 5. Тепло дітям 

Напрям 6. Шкільний автобус 

Напрям 7. Матеріально-технічне забезпечення. 

 

Розділ 5. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ТА ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПРОГРАМИ 

Основні завдання Програми: 

розвиток мережі закладів дошкільної освіти з урахуванням 

демографічного стану; максимальне охоплення дітей від 3 до 6 (7) років 

дошкільною освітою; 

формування спроможної мережі закладів освіти з метою створення 



необхідних умов для надання учням якісної освіти шляхом ефективного 

використання матеріально-технічних, кадрових, фінансових та управлінських 

ресурсів шкіл з урахуванням реальних умов; 

надання спеціальних освітніх і фахових послуг дітям з особливими 

освітніми потребами; 

модернізація освітнього середовища закладів освіти; 

модернізація системи підвищення кваліфікації педагогічних і керівних 

кадрів з урахуванням вимог Законів України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту»; 

забезпечення виконання фізіологічних норм харчування дітей у закладах 

освіти; 

реалізація програми «Шкільний автобус»; 

підтримка обдарованої молоді Воскресенської селищної ради. 

 

Шляхи розв’язання завдань: 

 

забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям 

дошкільного віку на доступність та безоплатність здобуття дошкільної 

освіти; 

структурний і якісний розвиток мережі закладів загальної освіти з 

одночасним розвитком ресурсного забезпечення та доступності здобуття 

якісної освіти; 

пошук і реалізація сучасних ефективних моделей виховання, спрямованих 

на формування системи цінностей особистості, адекватних актуальним 

завданням розбудови суспільства в Україні та її інтеграції у європейський 

простір; 

формування потенціалу керівних і педагогічних кадрів та підвищення 

ролі державно - громадського компоненту в управлінні освітою; 

створення інформаційного простору для учнів використання для цього 

можливостей комунікаційно-інформаційних засобів; 

здійснення заходів щодо соціального захисту учасників процесу; 

удосконалення використання традиційних джерел бюджетного, 

економічного, ресурсного, матеріально-технічного та інформаційно-

комп’ютерного забезпечення освіти; 

проведення капітальних ремонтів та реконструкцій у закладах освіти; 

забезпечення належних умов організації раціонального харчування дітей, 



учнів, вихованців, додержання вимог санітарно-гігієнічних правил та норм 

утримання закладів освіти; 

запровадження у закладах освіти громади інклюзивного навчання з 

урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють; 

оновлення змісту професійної орієнтації учнівської молоді, спрямованої 

на підвищення престижу робітничих професій у суспільстві. 

Розділ 6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Виконання Програми поліпшить умови для здобуття освіти, зокрема 

забезпечить: 

створення рівних умов та можливостей для здобуття громадянами 

повноцінної освіти, особистісного розвитку і творчої самореалізації; 

підвищення якості навчання та виховання, що позитивно вплине на 

рівень кваліфікації, компетентності та відповідності фахівців усіх напрямів 

підготовки і перепідготовки кадрів, упровадження новітніх педагогічних та 

інформаційних технологій; 

 

залучення громадян до національної культури, зміцнення моралі і 

духовності, формування у дітей та молоді національних світоглядних 

позицій, патріотизму; 

підвищення професіоналізму та соціального статусу педагогічних 

працівників. 

Розрахунок очікуваних результатів виконання Програми наведено у 
додатку 2. 

Розділ 7. РОЗРАХУНОК ОБСЯГІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ 

ФІНАНСУВАННЯ 

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок 

коштів місцевого бюджету Воскресенської селищної ради у межах наявного 

фінансового ресурсу, а також інших джерел фінансування, не заборонених 

чинним законодавством. 

Розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування Програми 

наведено у додатку 1. 

Розділ 8. ОРГАНІЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ 



ПРОГРАМИ 

Організація виконання Програми покладається на виконавчі органи 

місцевого самоврядування, інші органи, які визначені відповідальними 

виконавцями заходів Програми. 

Безпосередній контроль та координація виконання заходів Програми 

здійснюється відділом освіти, культури, молоді та спорту Воскресенської  

селищної ради. 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту селищної ради щороку до 1 

лютого інформує постійну комісію селищної ради з питань соціального 

захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, 

культури, молоді та спорту про хід виконання заходів Програми. 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти, 

культури, молоді та спорту                                            Наталія ФІЛЬТАНОВИЧ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Додаток 1 до Програми 



 

 

ПАСПОРТ 

 

Програми розвитку освіти Воскресенської селищної ради на 2023-2025 роки 

1. Розробник Програми:  відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Воскресенської селищної ради. 

2. Відповідальні виконавці заходів Програми: 

відділ освіти, культури, молоді та спорту Воскресенської селищної ради 

заклади дошкільної освіти громади 

заклади загальної середньої освіти громади; 

3. Строк виконання Програми: 2023-2025 роки. 

 

4. Обсяги та джерела фінансування Програми. 

 

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах централізованих 

субвенцій з державного та обласного бюджетів на виконання державних, 

обласних Програм у галузі освіти, селищного бюджету та інших джерел не 

заборонених законодавством. 

 

 

 

Начальник відділу освіти,  

культури, молоді та спорту                                        Наталія ФІЛЬТАНОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                     Додаток 2 до Програми 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

Програми розвитку освіти Воскресенської селищної ради на 2023-2025 роки 

 

Напрямок 1. Розвиток системи дошкільної освіти 

 
№ 

з/п 

Найменування заходу Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

 Орієнтовні обсяги 

фінансування 

Очікувані результати 

роки Джерела фінансування 

місцевий 

бюджет 

інші 

джерела 

1.1 Зберегти і розширити мережу  
закладів дошкільної освіти 

шляхом відкриття додаткових 

груп, груп з короткотривалим 

перебуванням дітей у діючих 
закладах дошкільної освіти (з 

метою підготовки дітей 5-

річного віку до школи) 

Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  Воскресенської селищної 

ради 

2023-2025 
рр. 

2023-
2025 рр. 

в т.ч.: 

У межах 
бюджетних 

призначень 

 Забезпечення рівного 
доступу до  якісної  

дошкільної освіти 

2023 -//-  

2024 -//-  

2025 -//-  

1.2 Поширення соціально-

педагогічного патронату дітей 

дошкільного віку, які з різних 
причин не відвідують заклади 

дошкільної освіти 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  Воскресенської селищної 

ради,  заклади дошкільної освіти 

2023-2025 

рр. 

2023-

2025 рр. 

в т.ч.: 

У межах 

бюджетних 

призначень 

 Забезпечення рівного 

доступу до  якісної  

дошкільної освіти 

2023 -//-  

2024 -//-  

2025 -//-  

1.3 Запроваджувати та постійно 

удосконалювати форму 
електронного обліку дітей 

дошкільного віку відповідно 

  2023-

2025 р.р 
в т.ч.: 

У межах 

бюджетних 
призначень 

 Забезпечення прозорості та 

відкритості при зарахуванні 
дітей дошкільного віку до 

ЗДО 



до вимог чинного 

законодавства 

2023 -//-   

2024 -//-  

2025 -//-  

1.4 Систематично проводити 
моніторинг здоров’я дітей 

дошкільного віку. 

Продовжувати організовувати 
курси підвищення кваліфікації 

для медичних працівників 

закладів дошкільної освіти 

Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  Воскресенської селищної 

ради,  заклади дошкільної освіти 

2023-2025 
р.р. 

2023-
2025 

р.р.в 

т.ч.: 

У межах 
бюджетних 

призначень 
 

Забезпечення збереження та 
зміцнення здоров’я дітей 

дошкільного віку 

2023 -//-  

2024 -//-  

2025 -//-  

1.5 Забезпечувати харчування 

дітей у закладах дошкільної 

освіти відповідно до чинного 

законодавства 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  Воскресенської селищної 

ради,  заклади дошкільної освіти 

2023-2025 

р.р. 

2023-

2025 

р.р.в 

т.ч.: 

У межах 

бюджетних 

призначень 

 Забезпечення збереження та 

зміцнення здоров’я дітей 

дошкільного віку 

2023 -//-  

2024 -//-  

2025 -//-  

1.6 Здійснювати відзначення 

кращих закладів дошкільної 
освіти за результатами їх 

діяльності та нагородження їх 

з нагоди святкових і ювілейних 
дат 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  Воскресенської селищної 
ради 

2023-2025 

р.р. 

2023-

2025 
р.р.в 

т.ч.: 

-  

 

Стимулювання якісного  

розвитку дошкільної освіти 

2023 -  

2024 -  

2025 -  

1.7 Забезпечувати організацію 

заходів з нагоди відзначення 
Всеукраїнського дня дошкілля  

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  Воскресенської селищної 
ради 

2023-2025 

р.р. 

2023-

2025 
р.р.в 

т.ч.: 

У межах 

бюджетних 
призначень 

 Стимулювання якісного  

розвитку дошкільної освіти 

2023 -//-  

2024 -//-  



2025 -//-  

1.8 Продовжити співпрацю з 

закладами дошкільної освіти  

інших територіальних громад 

району: проводити спільні 
семінари, дні відкритих дверей 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  Воскресенської селищної 

ради 

2023-2025 

р.р. 

2023-

2025 

р.р.в 

т.ч.: 

-  Підвищення фахового рівня 

педагогічних працівників 

2023 -  

2024 -  

2025 -  

1.9 Організовувати, проводити та 

брати участь у заходах на рівні 

громади, обласних конкурсах 
та інших заходах, пов’язаних із 

питаннями розвитку 

дошкільної освіти  

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  Воскресенської селищної 

ради,  заклади дошкільної освіти 

2023-2025 

р.р. 

2023-

2025 

р.р.в 
т.ч.: 

-  Стимулювання підвищення 

рівня якості надання 

дошкільної освіти 

2023 -  

2024 -  

2025 -  

1.10 Проводити капітальні ремонти 
закладів дошкільної освіти, 

зокрема, дахів, систем 

комунікацій та обладнання і 
котелень відповідно до 

проведеного обстеження їх 

стану.  

Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  Воскресенської селищної 

ради 

2023-2025 
р.р. 

2023-
2025 

р.р.. в 

т.ч.: 

У межах 
бюджетних 

призначень 
 

Забезпечення належних 
умов для здійснення 

навчально-виховного 

процесу 

2023 -//-  

2024 -//-  

2025 
 

-//-  

1.11 Здійснювати заходи щодо 

зміцнення матеріально-
технічної бази закладів 

дошкільної освіти. 

Забезпечити закладів 
дошкільної освіти  ігровим 

матеріалом та спортивним 

інвентарем згідно з діючими 

вимогами 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  Воскресенської селищної 
ради 

2023-2025 

р.р. 

2023-

2025 
р.р.в 

т.ч.: 

У межах 

бюджетних 

призначень 
 

Забезпечення належних 

умов для здійснення 
навчально-виховного 

процесу 

2023 -//-  

2024 -//-  

2025 -//-  



1.12 Здійснювати придбання 

необхідного технологічного 
обладнання для їдалень та  

медичного обладнання для 

закладів дошкільної освіти 

 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  Воскресенської селищної 
ради 

2023-2025 

р.р. 

2023-

2025 
р.р.. в 

т.ч.: 

У межах 

бюджетних 

призначень 
 

Забезпечення відповідного 

рівня збереження зміцнення 
здоров’я дітей, їх фізичного 

розвитку 

2023 -//-  

2024 -//-  

2025 

 
-//-  

1.13 Забезпечувати дошкільні 
навчальні заклади сучасною 

комп’ютерною технікою, 

обладнанням для спортивних 
кімнат та майданчиків, 

необхідними меблями тощо 

 

Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  Воскресенської селищної 

ради 

2023-2025 
р.р. 

2023-
2025 

р.р. в 

т.ч.: 

У межах 

бюджетних 
призначень 

 

Підвищення рівня 
організації освітнього 

процесу 

2023 -//-  

2024 -//-  

2025 

 
-//-  

 

 

 

 

Напрямок 2. Розвиток загальної середньої освіти 
 

№ 

з/п 

Найменування заходу Відповідальні виконавці Термін 

виконання 

 Орієнтовні обсяги 

фінансування 

Очікувані результати 

роки Джерела фінансування  

Місцевий  

бюджет 

інші  

джерела 

2.1 Привести оптимізацію мережі 

закладів загальної середньої 

освіти у 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  Воскресенської селищної 

ради 

2023-2025 рр. 2023-
2025 рр.. 

в т.ч.: 

У межах 
бюджетних 

призначень 

 

Створення умов для рівного 

доступу до якісної освіти 



відповідність до потреб 

населення з врахуванням 
демографічної ситуації.  

2023 -//-  

2024 -//-  

2025 -//-  

2.2 Розширювати мережу 

профільних класів у старшій 
школі та класів з поглибленим 

вивченням окремих предметів 

відповідно до профільного 
навчання 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  Воскресенської селищної 
ради, заклади загальної середньої 

освіти 

2023-2025 рр. 2023-

2025 рр.в 
т.ч.: 

У межах 

бюджетних 
призначень 

 

Виявлення та розвиток 

творчого та наукового 
потенціалу особистості 

здобувачів освіти 2023 -//-  

2024 -//-  

2025 -//-  

2.3 Продовжити забезпечувати 

чіткий облік  дітей і підлітків 

шкільного віку відповідно до 
вимог чинного законодавства 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  Воскресенської селищної 

ради 

2023-2025 рр. 2023-

2025 рр. 

в т.ч.: 

-  Охоплення дітей і підлітків 

шкільного віку навчанням 

2023 -  

2024 -  

2025 -  

2.4 Забезпечувати гарячим 
харчуванням учнів пільгових 

категорій відповідно до 

чинного законодавства 

 

Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  Воскресенської селищної 

ради,  заклади загальної середньої 

освіти 

2023-2025 рр. 2023-
2025  рр. 

в т.ч.: 

У межах 
бюджетних 

призначень 

 Дотримання соціальних 
гарантій для окремих 

категорій учнів 

2023 -//-  

2024 -//-  

2025 -//-  

2.5 Здійснювати відзначення 

кращих закладів освіти за 
результатами їх діяльності та 

нагородження їх з нагоди 

святкових і ювілейних дат 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  Воскресенської селищної 
ради 

2023-2025 рр. 2023-

2025 рр. 
в т.ч.: 

У межах 

бюджетних 
призначень 

 

Забезпечення матеріального 

стимулювання 

2023 -//-  

2024 -//-  



2025 -//-  

2.6 Забезпечувати участь закладів 

освіти у обласних, 

міжнародних і всеукраїнських 
моніторингових дослідженнях 

якості освіти.  

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  Воскресенської селищної 

ради,  заклади загальної середньої 
освіти 

2023-2025 рр. 2023-

2025 рр. 

в т.ч.: 

У межах 

бюджетних 

призначень 

 

Підвищення якості освіти 

2023 -//-  

2024 -//-  

2025 -//-  

2.7 Організовувати та проводити 
у закладах освіти заходи 

патріотичного змісту за 

участю учнівської молоді 

Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  Воскресенської селищної 

ради,  заклади загальної середньої 

освіти 

2023-2025 рр. 2023-
2025 рр. 

в т.ч.: 

 

У межах 
бюджетних 

призначень 

 

 

Підвищення рівня виховної 
роботи 

2023 -//-  

2024 -//-  

2025 -//-  

2.8 Передбачати кошти на 

реконструкцію та капітальний 

ремонт закладів загальної 
середньої освіти 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  Воскресенської селищної 

ради 

 2023-

2025  рр. 

в т.ч.: 

У межах 

бюджетних 

призначень 

 

Покращення умов навчання 

учнів 

2023 -//-  

2024 -//-  

2025 -//-  

2.9 З метою створення умов для 

збереження здоров’я дітей 

передбачати кошти на 

будівництво, капітальний 
ремонт та реконструкцію, 

спортзалів, спортивних 

майданчиків, їдалень 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  Воскресенської селищної 

ради 

2023-2025 рр. 2023-

2025 рр. 

в т.ч.: 

У межах 

бюджетних 

призначень 

 

Забезпечення збереження та 

зміцнення здоров’я учнів та 

їхньої фізичної підготовки 

2023 -//-  

2024 -//-  

2025 -//-  

2.10 Забезпечувати заклади 

загальної середньої освіти 

спеціальним обладнанням для 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  Воскресенської селищної 

ради, заклади загальної середньої 

2023-2025  

рр. 

2023-

2025 рр. 

в т.ч.: 

У межах 

бюджетних 

призначень 

 

Забезпечення розширення 

можливостей для реалізації 

права дітей, які потребують 



дітей, які потребують корекції 

фізичного та розумового 
розвитку  

освіти 2023 -//-  корекції фізичного та 

розумового розвитку, на 
здобуття якісної освіти 2024 -//-  

2025 -//-  

2.11 Забезпечити заклади загальної 

середньої освіти навчальним 
обладнанням та унаочненням 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  Воскресенської селищної 
ради заклади загальної середньої 

освіти 

2023-2025  

рр. 

2023-

2025 рр. 
в т.ч.: 

У межах 

бюджетних 
призначень 

 Підвищення якості вивчення 

предметів 

2023 -//-  

2024 -//-  

2025 -//-  

2.12 Оснащення закладів загальної 

середньої освіти засобами 
навчання з природничих наук 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  Воскресенської селищної 
ради 

2023-2025  

рр. 

2023-

2025 рр. 
в т.ч.: 

У межах 

бюджетних 
призначень 

 

Підвищення якості вивчення 

предметів 

2023 -//-  

2024 -//-  

2025 -//-  

2.14 Забезпечення зміцнення  

матеріально-технічної бази 

закладів загальної середньої 
освіти 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  Воскресенської селищної 

ради 

2023-2025  

рр. 

2023-

2025 рр. 

в т.ч.: 

У межах 

бюджетних 

призначень 

 

Забезпечення належних 

умов для освіти учнів 

2023 -//-  

2024 -//-  

2025 -//-  

2.15 Забезпечувати облаштування 

санвузлів та внутрішніх 

туалетів закладів загальної 

середньої освіти 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  Воскресенської селищної 

ради 

2023-2025  

рр. 

2023-

2025 рр. 

в т.ч.: 

У межах 

бюджетних 

призначень 

 Забезпечення належних 

умов перебування учнів у 

закладах освіти 

2023 -//-  

2024 -//-  

2025 -//-  



2.16 Надавати  різні форми 

морального та матеріального 
заохочення для працівників 

бібліотек закладів загальної 

середньої освіти за 

результатами роботи 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  Воскресенської селищної 
ради 

2023-2025  

рр. 

2023-

2025 рр. 
в т.ч.: 

У межах 

бюджетних 
призначень 

 Підвищення фахового рівня 

шкільних бібліотекарів  

2023 -//-  

2024 -//-  

2025 -//-  

2.17  Забезпечити придбання 

спортивного обладнання та 

спортивного інвентарю  

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  Воскресенської селищної 

ради, заклади загальної середньої 
освіти 

2023-2025  

рр. 

2023-

2025 рр. 

в т.ч.: 

У межах 

бюджетних 

призначень 

 Забезпечення технічної та 

фізичної підготовки 

здобувачів освіти до змагань 

2023 -  

2024 -  

2025 -  

Напрям 3. Освіта  дітей з особливими освітніми потребами 
 

№ 

з/п 

Найменування заходу Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

 Орієнтовні обсяги 

фінансування 

Очікувані результати 

роки Джерела фінансування 

місцевий 

бюджет 

інші 

джерела 

3.1 Оснащення сучасним 

обладнанням  та мобільними 

меблями ресурсних кімнат в 
закладах загальної середньої 

освіти з інклюзивною освітою 

 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  Воскресенської селищної 

ради 

2023-2025 

рр. 

2023-

2025 рр. 

в т.ч.: 

У межах 

бюджетних 

призначень 

 Оснащення ресурсних 

кімнат закладів освіти 

2023 -//-  

2024 -//-  

2025 -//-  

3.2 Надання системної, фахової 
допомоги,  забезпечення 

соціально-медико-

психологічним супроводом 

Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  Воскресенської селищної 

ради 

2023-2025 
рр. 

2023-
2025 рр. 

в т.ч.: 

У межах 
бюджетних 

призначень 

 Забезпечення  супроводу 
дітей з особливими 

освітніми потребами, які 

навчаються в інклюзивних 



дітей з особливими освітніми 

потребами, які навчаються в 
інклюзивних класах 

2023 -//-  класах від потреби 

2024 -//-  

2025 -//-  

3.3. Охоплення оздоровленням  

дітей. 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  Воскресенської селищної 

ради, заклади освіти 

2023-2025 

рр. 

2023-

2025 рр. 

в т.ч.: 

У межах 

бюджетних 

призначень 

 Охоплення оздоровленням 

та відпочинком вихованців, 

дітей закладів 

2023 -//-  

2024 -//-  

2025 -//-  

3.4 Організація роботи 

логопедичного пункту 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  Воскресенської селищної 
ради 

2023-2025 

рр. 

2023-

2025 рр. 
в т.ч.: 

У межах 

бюджетних 
призначень 

 Забезпечення  супроводу 

дітей з особливими 
освітніми потребами 

2023 -//-  

2024 -//-  

2025 -//-  

 
 

Напрям 4. Безпека 

 
№ 

з/п 

Найменування заходу Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

 Орієнтовні обсяги 

фінансування 

Очікувані результати 

роки Джерела фінансування 

місцевий 

бюджет 

інші 

джерела 

4.1 
Встановлення автоматичної 
протипожежної сигналізації 

 

 

 
 

 

Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  Воскресенської селищної 

ради, заклади освіти 

2023-2025 
рр. 

2023-
2025 рр. 

в т.ч.: 

У межах 
бюджетних 

призначень 

 Приведення закладів освіти 
відповідно до 

протипожежних норм 

2023 -//-  

2024 -//-  

2025 -//-  



4.2 Обробка дерев’яних 

конструкцій у закладах освіти 
ТГ  

 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  Воскресенської селищної 
ради, заклади освіти 

2023-2025 

рр. 

2023-

2025 рр. 
в т.ч.: 

У межах 

бюджетних 
призначень 

 Приведення закладів освіти 

відповідно до 
протипожежних норм 

2023 -//-  

2024 -//-  

2025 -//-  

4.3. Встановлення 

блискавкозахисту у закладах 
освіти 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  Воскресенської селищної 
ради, заклади освіти 

2023-2025 

рр. 

2023-

2025 рр. 
в т.ч.: 

У межах 

бюджетних 
призначень 

 Приведення закладів освіти 

відповідно до 
протипожежних норм 

2023 -//-  

2024 -//-  

2025 -//-  

 

4.4 

 

Проведення навчання 

керівного складу з питань 

охорони праці, протипожежної 

безпеки, цивільного захисту 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  Воскресенської селищної 

ради, заклади освіти 

2023-2025 

рр. 

2023-

2025 рр. 

в т.ч.: 

У межах 

бюджетних 

призначень 

 Підвищення рівня 

підготовки педагогічних 

працівників з питань 

охорони праці 

2023 -//-  

2024 -//-  

2025 -//-  

4.5 Встановлення тривожних 
кнопок у закладах освіти 

Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  Воскресенської селищної 

ради, заклади освіти 

2023-2025 
рр. 

2023-
2025 рр. 

в т.ч.: 

У межах 
бюджетних 

призначень 

 Забезпеченння безпеки у 
закладах освіти 

2023 -//-  

2024 -//-  

2025 -//-  

4.6 Організувати та обладнати 

укриття в об’єктах фонду 
захисних споруд цивільного 

захисту працівників та дітей 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  Воскресенської селищної 
ради 

2023-2025 

рр. 

2023-

2025 рр. 
в т.ч.: 

У межах 

бюджетних 
призначень 

 Забезпеченння безпеки 

працівників та учнів у 
закладах освіти 



закладів освіти 2023 -//-  

2024 -//-  

2025 
-//- 

 

 

Напрямок 5. Тепло дітям 

 
№ з/п Найменування підпрограми Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

 Орієнтовні обсяги 

фінансування 

Очікувані результати 

роки Джерела фінансування 

місцевий 

бюджет 

інші джерела 

5.1 Проводити у закладах освіти 
заміну старих віконних блоків на 

енергозберігаючі 

Відділ освіти, культури, 
молоді та спорту  

Воскресенської селищної 

ради, заклади освіти 

2023-2025  
рр. 

2023-2025 
рр. в т. ч.: 

У межах 
бюджетних 

призначень 

У межах 
фонду 

надходження 

екологічного 
податку  

Створення відповідних 
умов для забезпечення 

освітнього процесу та 

економія енергоносіїв 

2023 -//- -//- 

2024 -//- -//- 

2025 -//- -//- 

5.2 У котельнях  закладів освіти 
продовжити заміну старих 

енергоємних котлів на 

енергоефективні (альтернативне 
опалення) 

Відділ освіти, культури, 
молоді та спорту  

Воскресенської селищної 

ради 

2023-2025  
рр. 

2023-2025 
рр. в т. ч.: 

У межах 
бюджетних 

призначень 

У межах 
фонду 

надходження 

екологічного 
податку  

Створення відповідних 
умов для забезпечення 

освітнього процесу та 

економія енергоносіїв 

2023 -//- -//- 

2024 -//- -//- 

2025 -//- -//- 

5.3 Продовжити модернізацію систем 
опалення, водопостачання та 

тепломереж закладах освіти 

громади 

Відділ освіти, культури, 
молоді та спорту  

Воскресенської селищної 

ради 

2023-2025  
рр. 

2023-2025 
рр. в т. ч.: 

У межах 
бюджетних 

призначень 

У межах 
фонду 

надходження 

екологічного 
податку  

Забезпечення 
відповідних 

температурних режимів 

та економія 
енергоносіїв 



2023 -//- -//- 

2024 -//- -//- 

2025 -//- -//- 

 

Напрям 6. Шкільний автобус 
 

№ 

з/п 

Найменування заходу Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

 Орієнтовні обсяги 

фінансування 

Очікувані результати 

роки Джерела фінансування 

місцевий 

бюджет 

інші 

джерела 

6.1 
Забезпечувати підвезення 
учнів, дітей та педагогічних 

працівників, які проживають у 

сільській місцевості на відстані 
більше 2 км, у заклади освіти та 

у зворотному  напрямку 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  Воскресенської селищної 

ради 

2023-2025 

рр. 

2023-

2025 рр. 

в т.ч.: 

У межах 

бюджетних 

призначень 

 Забезпечення умов для 

організації освітнього 

процесу 

2023 -//-  

2024 -//-  

2025 -//-  

6.2 Розробляти та затверджувати 

паспорти автобусних 

маршрутів перевезення учнів та 

педагогічних працівників у 
заклади освітиі зворотному 

напрямку відповідно до 

чинного законодавства 
 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  Воскресенської селищної 

ради 

2023-2025 

рр. 

2023-

2025 рр. 

в т.ч.: 

У межах 

бюджетних 

призначень 

 Забезпечення перевезення 

учнів 

2023 -//-  

2024 -//-  

2025 -//-  

6.3 Забезпечити відповідні умови 

утримання та охорони 

транспортних засобів, 
призначених для перевезення 

дітей 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  Воскресенської селищної 

ради 

2023-2025 

рр. 

2023-

2025 рр. 

в т.ч.: 

У межах 

бюджетних 

призначень 

 Збереження автобусного 

транспорту 

2023 -//-  

2024 -//-  

2025 -//-  



 

6.4 
 

 

 

Проведення технічних 
обстежень, страхування 

шкільних автобусів 

 

 
 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  Воскресенської селищної 
ради 

2023-2025 

рр. 

2023-

2025 рр. 
в т.ч.: 

У межах 

бюджетних 
призначень 

 Проведення технічних 

обстежень, страхування 
шкільних автобусів 

2023 -//-  

2024 -//-  

2025 -//-  

6.5 Проведення ремонту, 
закупівля запчастин та 

паливно-мастильних 

матеріалів для шкільних 
автобусів 

Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  Воскресенської селищної 

ради 

2023-2025 
рр. 

2023-
2025 рр. 

в т.ч.: 

У межах 
бюджетних 

призначень 

 Проведення ремонту, 
закупівля запчастин та 

паливно-мастильних 

матеріалів для шкільних 
автобусів 

2023 -//-  

2024 -//-  

2025 -//-  

 

 

Напрям 7. Матеріально-технічне забезпечення 
 

№ 

з/п 

Найменування заходу Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

 Орієнтовні обсяги 

фінансування 

Очікувані результати 

роки Джерела фінансування 

місцевий 

бюджет 

інші 

джерела 

7.1 Утеплення фасадів, заміна 
приладів освітлення на 

енергозберігаючі 

 
 

 

 
 

Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  Воскресенської селищної 

ради 

2023-2025 
рр. 

2023-
2025 рр. 

в т.ч.: 

У межах 
бюджетних 

призначень 

 Приведення закладів освіти 
відповідно до 

протипожежних норм 

2023 -//-  

2024 -//-  

2025 -//-  



7.2 Поточний ремонт приміщень 
 

 

 
 

 

 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  Воскресенської селищної 
ради 

2023-2025 

рр. 

2023-

2025 рр. 
в т.ч.: 

У межах 

бюджетних 
призначень 

 Приведення закладів освіти 

відповідно до 
протипожежних норм 

2023 -//-  

2024 -//-  

2025 -//-  

7.3 Придбання комп’ютерної, 

мультимедійної, оргтехніки та 
програмного забезпечення; 

інтерактивних дошок, 

проектів, для закладів 
дошкільної та загальної 

середньої освіти 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  Воскресенської селищної 
ради 

2023-2025 

рр. 

2023-

2025 рр. 
в т.ч.: 

У межах 

бюджетних 
призначень 

 Приведення закладів освіти 

відповідно до 
протипожежних норм 

2023 -//-  

2024 -//-  

2025 
-//- 

 

 

7.4 
 

 

 

Здійснення ремонту та 

оновлення комп’ютерної 

техніки 
 

 

 
 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  Воскресенської селищної 
ради 

2023-2025 

рр. 

2023-

2025 рр. 
в т.ч.: 

У межах 

бюджетних 
призначень 

 Підвищення рівня 

підготовки педагогічних 
працівників з питань 

охорони праці 

2023 -//-  

2024 -//-  

2025 -//-  

7.5 Залучення спонсорських 
коштів для розвитку 

матеріально-технічної бази 

закладів освіти 

Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  Воскресенської селищної 

ради, заклади освіти 

2023-2025 
рр. 

2023-
2025 рр. 

в т.ч.: 

У межах 
бюджетних 

призначень 

 Забезпечення безпеки у 
закладах освіти 

2023 -//-  

2024 -//-  

2025 -//-  

 

Начальник відділу освіти, 

культури, молоді та спорту                                                                                        Наталія ФІЛЬТАНОВИЧ 

 



                                                       Додаток 2 

                                                                                 до рішення селищної ради 

                                                                                    _______ 2022 року №_____ 

 

 

Звіт 

про виконання Програми розвитку освіти Воскресенської селищної ради, яка 

була затверджена рішенням селищної ради від 29 травня 2017 року №17 

 

 

Освіта - одна з найбільших галузей соціальної сфери. В громаді їй 

приділяється належна увага. Так, протягом 2017-2022 років діяла Програма 

розвитку освіти Воскресенської селищної ради, затверджена рішенням 

селищної ради від 29 травня 2017 року №17. 

Протягом 2017-2022 років досягнуто певних результатів. 

При Воскресенській селищній раді сформований освітній простір, мережа 

якого складається з 7 закладів дошкільної освіти загального розвитку, із них 

1 міський, 6 сільських закладів дошкільної освіти. 

Протягом останніх років спостерігається позитивна тенденція до 

збільшення кількості дітей, які відвідують дитячі садки. Тому було у                          

2020 році відкрито додаткову групу у Горохівському дошкільному 

навчальному закладі «Вишенька». Разом з тим, спостерігається зменшення  

дитячого населення в окремих населених пунктах. Так, у 2021 році, через 

відсутність дитячого контингенту в с. Степове, було ліквідовано Степівський 

заклад дошкільної освіти «Ягідка». 

У закладах дошкільної освіти Воскресенської селищної ради для 

максимального охоплення дітей дошкільною освітою запровадженні такі 

форми роботи : 

- групи з денним режимом перебування ; 

- охоплення соціально-педагогічним патронатом; 

- забезпечення освітніх послуг з використанням технологій 

дистанційного навчання. 

Усіма формами дошкільної освіти охоплено 77 відсотків дітей 

дошкільного віку. Забезпечено стовідсоткове охоплення дошкільною освітою 

дітей старшого дошкільного віку. 

   Діти закладів дошкільної освіти забезпечуються харчуванням 

відповідно до рішення сесії Воскресенської селищної ради 18.11.2021 №6 

«Про встановлення батьківської плати за харчування дітей в закладах 

дошкільної освіти Воскресенської селищної ради ї ради на 2022 рік та 

звільнення від батьківської плати».   



На території в селищній раді функціонує 7 закладів загальної 

середньої освіти комунальної форми власності, з них 5 ліцеїв та 2 гімназії. 

Мережа діючих закладів загальної середньої освіти селищної ради за 4 роки 

не зазнала суттєвих змін та залишається стабільною. Контингент учнів у 

2022-2023 навчальному році становить 1453 здобувачів освіти. 

 У закладах загальної середньої освіти послідовно вирішувалось 

завдання забезпечення для населення селищної ради державних гарантій 

доступності та рівних можливостей отримання повноцінної освіти незалежно 

від місця проживання і матеріального стану. У межах виконання Програми 

діяльність органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, 

педагогічних колективів була спрямована на забезпечення територіальної 

доступності кожного учня до школи з якісною освітою, належної 

варіативності мережі загальноосвітніх закладів за змістом і формами освіти 

для реалізації права здобувачів освіти та їх батьків обирати школу та форму 

навчання відповідно до особливостей освітніх запитів і потреб дитини, 

матеріально-технічного, кадрового, навчально-методичного забезпечення 

закладів. 

Для вразливих категорій дітей створено умови для навчання. 

Інклюзивною формою навчання охоплено 23 дитини.  

Всі заклади загальної середньої освіти мають архітектурну доступність 

(пандуси) для дітей з особливими освітніми потребами. У Калинівському 

ліцеї для дітей даної категорії облаштовано  санітарно-гігієнічну кімнату за 

кошти місцевого бюджету. 

На підтримку інклюзивного навчання та супроводу дітей з особливими 

освітніми потребами  громада забезпечує співфінансування Комунальної 

установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Мішково-Погорілівської сільської 

ради Миколаївської області. У закладах освіти працює 5 практичних 

психологів, що складає 60%.  Фахівців із корекційною освітою немає. 

Заклади освіти забезпечено комплектами методик для проведення 

комплексної оцінки розвитку дитини, що дозволяє застосовувати новітні 

підходи, виявляти індивідуальні потреби дитини на ранній стадії, 

особливості її психофізичного розвитку, прискорювати створення 

індивідуальної програми розвитку. 

Протягом навчального року  практичні психологи і соціальні 

педагоги, здійснюючи свої професійні обов'язки, вирішують актуальні 

завдання сучасної освітянської галузі - психологічний супровід педагогічних 

інновацій, робота з обдарованими дітьми, захист психічного здоров'я 

учасників освітнього процесу, профілактика протиправної поведінки. 

За час дії Програми щороку забезпечувалось підвезення 35 учнів                        



з с. Водокачка, які проживали за межами пішохідної доступності до 

Грейгівського ліцею Воскресенської селищної ради Миколаївської області та 

у зворотному напрямку. У 2022 році на підвезення здобувачів освіти до місця 

навчання і у зворотному напрямку були передбачені кошти у сумі 94344,00 

грн., в т.ч.: 

- на утримання автотранспорту та ремонт 24000  грн.; 

- забезпечення паливно-мастильними матеріалами 770344 грн. 

Учні  закладів освіти Воскресенської селищної ради забезпечуються 

пільговим харчуванням відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту», 

Закону України «Про охорону дитинства», «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», Постанови КМУ від 24 березня 2021 

№305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах 

освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»,  рішення  селищної 

ради від 18.11.2021 №5 «Про організацію харчування учнів закладів 

загальної середньої освіти Воскресенської селищної ради на 2022 рік». 

         Для поглибленого вивчення предметів від обласної ради отримали 

Калинівський заклад загальної середньої освіти кабінет математики, а 

Воскресенський - кабінет біології. 

Для належного функціонування сучасного освітнього середовища та 

активного використання всіма учасниками освітнього процесу інформаційно- 

комунікаційних технологій у закладах загальної середньої освіти 

Воскресенщини використовуються 112 персональний комп'ютери, 16 

інтерактивних поверхонь, 256 ноутбуків, нетбуків, планшетів. 

Доступ до швидкісного Інтернету (100 мбіт/с) закладів загальної 

середньої освіти становить 100 відсотків. 

2022 року в середньому по селищній раді забезпеченість закладів 

загальної середньої освіти комп’ютерною технікою у співвідношенні 1/10 

становить 90 відсотків. Разом з тим, щороку виникає потреба у її оновленні 

та модернізації. 

За період дії Програми за кошти місцевого бюджетів у закладах 

загальної середньої освіти функціонувало 11  гуртків  (52 год.). 

У закладах освіти Воскресенської селищної ради  постійно 

проводяться просвітницькі заходи, культурно-мистецькі акції з питань 

профілактики наркоманії, пропагування здорового способу життя з метою 

формування практичних навичок протистояння  шкідливому впливу 

наркотичних засобів і психотропних речовин. 

        З метою просвіти  та вироблення спільних дій щодо попередження 

шкідливих звичок в учнівської молоді, систематично проводяться батьківські 



збори із залученням медичних працівників, працівників ювенальної 

превенції. 

         Постійно  надається консультаційна та психолого–педагогічна допомога 

учням групи  посиленого психолого-педагогічного супроводу з питань 

формування в учнів  переконань протистояння шкідливому впливу 

наркотичних засобів та психотропних речовин. З даними учнями планується і 

ведеться індивідуальна робота класних керівників. 

           Щорічно в закладах освіти  з 01 по 08 грудня проводяться заходи до 

Міжнародного дня порозуміння з ВІЛ-інфікованими: флешмоби, тематичні 

уроки, конкурси малюнків, написання диктантів з питань профілактики 

ВІЛ/СНІДу.  

За сприяння відділу освіти, культури, молоді та спорту учасників 

освітнього процесу закладів освіти Воскресенської селищної ради залучено 

до роботи на платформі електронних підручників «Підручник.ua». 

Облаштування мережі електронних бібліотек на базі  закладів освіти 

відбувається поступово.  

Значна увага приділяється реалізації розвитку фізичної культури і 

спорту. Установлені та запущені у експлуатацію спортивні майданчики для 

міні-футболу зі штучним покриттям у Пересадівській та Калинівській 

школах, у Воскресенській - модернізовано спортивну залу для учнів 

початкової школи.  

Щорічно заклади освіти беруть активну участь у Всеукраїнському 

Олімпійському тижні та Олімпійському уроці, змаганнях з шашок та шахів, 

змаганнях з легкої атлетики.  

У закладах освіти функціонувало 11 гуртків військово-патріотичного 

спрямування, в яких займалося 190 учнів. 

Для Пересадівської ЗОШ І-ІІІ ступенів у 2019 році придбано 

інтерактивний стрілецький тренажер «Захисник Вітчизни» (58530 грн.) 

До засобів патріотичного спрямування, виховання поваги й любові до 

своєї Батьківщини, національної свідомості належать рідна природа.                           

У 2018-2019 навчальному році учні Пересадівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

реалізували екологічний проєкт  Кличка «Zero Waste School» та провели 

тренінги  для учнівської молоді Калинівської та Воскресенської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів. 

Щороку забезпечувалося проходження курсів підвищення кваліфікації 

154 педагогічних та керівних кадрів. 

На виконання Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період 

до 2029 року на базі Миколаївського обласного інституту післядипломної 



педагогічної освіти підвищили кваліфікацію 83 педагогічних працівника.  

Продовжується практика направлення педагогів  на  проблемні курси, 

на яких увага акцентується на конкретних питаннях стосовно організації та 

проведення навчання учнів: запровадження інноваційних педагогічних 

технологій, робота з обдарованими дітьми, методика проведення 

експериментально-дослідницької роботи на уроках; підготовка вчителя до 

роботи у профільних класах; використання педагогічних програмних засобів 

навчання при викладанні предмета.  

У міжкурсовий період з метою підвищення рівня фахової підготовки та 

професійної компетентності педагогічних кадрів, збагачення предметних, 

методичних, дидактичних, психологічних знань педагогів діяли творчі 

об’єднання педагогів закладів освіти громади. 

Заклади освіти Воскресенської селищної ради за час дії Програми 

брали активну участь в проєктах, конкурсах, виставках різних рівнів.  

Так вчитель Пересадівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ірина Олійник стала 

переможцем (ІІІ місце) фінального етапу другого (обласного) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2020» у номінації «Хімія». 

Вчитель фізичної культури  Лисак О.І. був учасником конкурсу 

«Посилка успіху-2020» від Фонду Кличка. 

Вчителі Пересадівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  стала переможцем 

конкурсу для вчителів української мови та літератури, історії і мистецтва 

«Вивчай і розрізняй: інфо-медійна грамотність». Це спільний проєкт компанії 

IREX та Міністерства освіти і науки України.  

Заклади загальної середньої освіти Воскресенської селищної ради на 

Всеукраїнській виставці «Сучасні заклади освіти» здобули 1 золоту та 3 

срібні медалі (Пересадівський, Калинівський, Воскресенський заклади 

загальної середньої освіти). 

Поряд з тим демографічні зміни, насамперед у сільській місцевості, 

курс керівництва держави на посилення ролі громад у регулюванні 

суспільного життя та соціально-економічного розвитку, глобальні зміни в 

інформаційній, комунікативній, професійній та інших сферах сучасного 

суспільства вимагають переосмислення функції освіти, коректив змістових, 

науково-методичних, технологічних аспектів освіти, перегляду цільових 

установок, управлінських і педагогічних засобів. 

 

 

 

Начальник відділу освіти, 

культури, молоді та спорту                                     Наталія ФІЛЬТАНОВИЧ 



Аркуш погодження 

до проєкту рішення сесії Воскресенської селищної ради 

 

«Про затвердження Програми розвитку освіти Воскресенської селищної 
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Людмила МАНЖУЛА  керуюча справами 

(секретар) виконавчого 

комітету 

 

Тетяна  БІЛОЗОР секретар селищної ради  

Наталія ФІЛЬТАНОВИЧ начальник відділу освіти, 

культури, молоді та спорту 

 

Ольга КОВАЛЕНКО т.в.о. начальника 

фінансового відділу 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


	- створення умов для надання якісної освіти шляхом упровадження в освітній процес педагогічних інновацій і технологій;
	- забезпечення рівних можливостей у здобутті якісної освіти;
	- дотримання державних стандартів освіти;
	- забезпечення доступності і якості дошкільної освіти;
	- створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості;
	- удосконалення системи формування здорового способу життя учнівської молоді;
	- підвищення соціального статусу педагогів;
	- забезпечення реалізації права на освіту дітей з особливими потребами;
	- удосконалення системи психологічного супроводу навчально-виховного процесу.
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