
 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

7 сесія 8 скликання 

 

5 березня 2021 року                                                                            №170 

 

Про затвердження «Програми розвитку  

системи освіти Баранівської міської 

ОТГ на 2021–2025 роки» 

 

         Відповідно до п. 16 ч. 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», законів України «Про охорону дитинства», «Про 

освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя населення», «Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів», Санітарного регламенту для закладів 

загальної середньої освіти, з метою забезпечення стабільного розвитку системи 

освіти Баранівської міської ОТГ  відповідно до вимог суспільства, особистісного 

розвитку дітей та молоді згідно з їхніми індивідуальними здібностями і 

потребами на 2021-2025 роки, враховуючи рекомендації постійної комісії з 

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

захисту населення, міська рада 

  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити «Програму розвитку системи освіти Баранівської міської ОТГ на 

2021 – 2025 роки» (далі – Програма)  згідно з додатком.        

2. Головним розпорядником коштів, передбачених на виконання заходів 

Програми, визнати відділ освіти Баранівської міської ради.       

3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на начальника відділу 

освіти Баранівської міської ради Николишина Р.З. 

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

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

захисту населення (Макухівський В.).  

 

 

 

 

    Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 

 

  



 

 

Додаток 1 

до рішення Баранівської міської ради 

від 05.03.2021 №170 
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Баранівської міської ОТГ 

на 2021-2025 роки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Баранівка 

2021 рік 

 

 



 

 

Зміст 

Паспорт 

Програми розвитку системи освіти Баранівської міської ОТГ 

на 2021-2025 роки (далі – Програма) 

Вступ 

Визначення проблем, на вирішення яких спрямована Програма: 

1.1. Дошкільна освіта. 

1.2. Загальна середня освіта. 

1.3. Навчання  та виховання дітей з особливими освітніми потребами. 

1.4. Професійна орієнтація учнів.  

1.5. Позашкільна освіта. 

1.6.  Матеріально-технічне забезпечення. 

2. Мета та завдання Програми. 

3. Обґрунтування шляхів і засобів вирішення проблем, обсягів і джерел фінансування, термінів 

виконання Програми: 

3.1. Дошкільна освіта. 

3.2. Загальна середня освіта. 

3.3. Навчання та виховання  дітей з особливими освітніми потребами. 

3.4. Професійна орієнтація учнів.   

3.5. Позашкільна освіта. 

3.6. Розвиток дитячого лідерського руху. 

3.7.  Матеріально-технічне забезпечення. 

4. Напрями діяльності та заходи Програми. 

5. Очікувані результати та ефективність виконання Програми. 

6. Обсяги і джерела фінансування та терміни виконання Програми. 

7. Координація  та контроль за виконанням заходів Програми. 

 

 

 

 

Паспорт 

Програми розвитку системи освіти Баранівської міської ОТГ 

на 2021-2025 роки 

1 Ініціатор розроблення Програми Житомирська обласна державна адміністрація 

2 Дата, номер і назва 

розпорядчого документа органу 

виконавчої влади 

Резолюція голови Баранівської міської  від 26.01.2021 № 

289/02-13  

3.  Дата, номер і назва 

розпорядчого документа про 

схвалення проєкту Програми/ 

змін до Програми  

 

4 Розробник Програми Відділ освіти Баранівської міської ради 

5 Співрозробники Програми - 

6. Головний розпорядник коштів  Відділ освіти Баранівської міської ради 

7. Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ освіти Баранівської міської ради 

8. Учасники Програми  Відділ освіти Баранівської міської ради, заклади освіти 

громади, громадські організації  

9. Термін реалізації Програми 2021 – 2025 роки  

9.1. Етапи виконання Програми 2021-2025 роки 

10. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми  

Державний бюджет, бюджети місцевого самоврядування, 

обласний бюджет 

 



 

 

 

 

 

           

11. 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми, 

всього, 

у тому числі: 

Загальний обсяг фінансування на 2021-2025 роки –  тис. 

грн* 

 

2021 

рік* 

 

2022 

рік* 

2023 

рік* 

2024 

рік* 

2025 

рік* 

Разом* 

11.1 коштів державного 

бюджету 

- - - - - - 

 коштів обласного 

бюджету 

В 

межах 

фінансо

вих 

можлив

остей 

В 

межах 

фінансо

вих 

можлив

остей 

В 

межах 

фінансо

вих 

можлив

остей 

В 

межах 

фінансо

вих 

можлив

остей 

В 

межах 

фінансо

вих 

можлив

остей 

В 

межах 

фінансо

вих 

можлив

остей 

 коштів бюджетів 

місцевого 

самоврядування 

В 

межах 

фінансо

вих 

можлив

остей 

В 

межах 

фінансо

вих 

можлив

остей 

В 

межах 

фінансо

вих 

можлив

остей 

В 

межах 

фінансо

вих 

можлив

остей 

В 

межах 

фінансо

вих 

можлив

остей 

В 

межах 

фінансо

вих 

можлив

остей 

 коштів інших джерел - - - - - - 

 Разом:       



Вступ 

Програма розвитку системи освіти Баранівської міської ОТГ на 2021-2025 роки (далі – Програма) 

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

середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та інших нормативно-правових актів, 

що регулюють діяльність у сфері освіти. 

Програма спрямована на реалізацію пріоритетних цілей, визначених Державною стратегією регіонального 

розвитку України на 2021-2027 роки,  Стратегією розвитку Житомирської області на період до 2027 року. 

Програма визначає мету, зміст, завдання та проблеми галузі освіти, конкретизує перелік основних напрямів 

і заходів з реалізації стратегічних завдань, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення з обґрунтуванням  

ресурсних потреб.  

Програма спрямована на забезпечення особистісного розвитку суб’єктів  освітнього процесу, модернізації 

змісту, методів, форм навчання і виховання. 

Розроблення Програми зумовлено необхідністю реформування галузі освіти громади, забезпечення надання 

якісних освітніх послуг.  

Мережа закладів освіти громади нараховує 27 закладів освіти, у яких здобувають освіту близько 4 тис. осіб. 

Органами місцевого самоврядування, відділом освіти, закладами освіти громади проводиться 

цілеспрямована робота у напрямку надання якісної освіти та забезпечення вільного доступу до неї. 

Одним з основних завдань системи освіти Баранівської ОТГ є забезпечення доступу кожній дитині до 

дошкільної освіти. За даними проведеного обліку дітей від 0 до 6 років в громаді станом на 01.02.2021 року 

проживають 1229 дітей. У 14 закладах дошкільної освіти виховується 743 дитини віком від 2 до 6 (7) років. 

З них 58 дітей охоплено соціально-педагогічним патронатом. Черги на влаштування дітей до ЗДО 

громади немає. Відсоток охоплення дітей 3-6 років закладами дошкільної освіти становить 92%. Водночас 

існує гостра потреба в оновленні комп’ютерної техніки та підключенні ЗДО до швидкісної мережі Інтернет. 

Пріоритетними завданнями системи загальної середньої освіти є реформування освіти громади відповідно 

до Концепції «Нова українська школа», забезпечення вільного доступу до якісної освіти, розвиток 

інклюзивної освіти. 

Усього в громаді функціонує 12 закладів загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО), в яких навчається 2989 

учнів.  

Станом на 01 січня 2021 року створено 2 опорні школи. Триває робота щодо поліпшення їх матеріально-

технічної бази. 

З метою забезпечення рівного доступу учнів до якісної освіти органами місцевого самоврядування 

заплановано реорганізацію 4 малокомплектних шкіл. 

Забезпечено підвезенням 548 учнів, 51 дитини ЗДО (100%) та 171 педагогічного працівника, які 

проживають у сільській місцевості (100%).  

Парк шкільних автобусів в громаді становить 8 одиниць. Потреба складає 2 одиниці.  

На забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2020 

році виділено з державного бюджету субвенцію у сумі 737113 грн для закупівлі засобів навчання, 

комп`ютерного обладнання, меблів тощо, співфінансування з місцевого бюджету склало 81134 грн. Опорні 

заклади загальної середньої отримали по 4 навчальних кабінети для вивчення предметів природничо-

математичного напряму на загальну суму 1489331 грн.  

З метою створення системних якісних змін у наданні освітніх послуг, підвищення якості освіти в умовах 

дистанційного навчання продовжується робота щодо забезпечення закладів загальної середньої освіти 

доступом до мережі Інтернет.  

       З метою поліпшення умов освітнього процесу вдалося виконати значний обсяг поточних ремонтних 

робіт, на ці цілі  використано 767,769 тис. грн. Придбано фарбу, цемент, вапно, деззасоби, медикаменти, 

безконтактні термометри, енергозберігаючі лампи. Проведено перезарядку вогнегасників всіх закладів 

освіти на суму 27,8 тис.грн. Придбано автомобільні шини на суму 32,290 тис.грн, автозапчастини для 

поточного ремонту шкільного автотранспорту на суму більше 80,00 тис.грн. Окрім того, за кошти 

місцевого бюджету придбано набори першокласників на суму 11,550 тис. грн, паливно-мастильні матеріали 

на суму 347,144 тис. грн, різноманітні господарські товари для закладів освіти на суму близько 300,00 тис. 

грн. 

Баранівський ліцей №1, серед 16 шкіл Житомирської області, став учасником пілотного проєкту «Якісне 

харчування- щаслива дитина – сильна нація». У їдальні закладу освіти створено сучасний освітній простір, 

встановлено нове технологічне обладнання на суму 855,757 тис. грн з коштів субвенції та 95,084 тис грн. з 

коштів місцевого бюджету, запроваджується різноманітне меню. На придбання 45 комплектів меблів для 

їдальні (харчоблоку) ліцею з обласного бюджету спрямовано 111724,20  грн.  

Для проведення ремонту приміщення їдальні (харчоблоку) з місцевого бюджету було виділено 213918 грн.   



 

 

Усіма видами харчування охоплено 1306 учнів, у тому числі гарячим харчуванням - 1281 учень. 

Стовідсотково забезпечуються безкоштовним гарячим харчуванням учні пільгових категорій.  

У 2020-2021 н.р. на інклюзивному навчанні перебуває 12 дітей з особливими освітніми потребами у ЗЗСО 

та 9 дітей у ЗДО. 

З метою забезпечення умов для професійного самовизначення учнів, вибору професії на постійній основі 

проводиться профорієнтаційна робота. Упродовж 2019/2020 навчального року проведено різні 

профорієнтаційні заходи, учасниками яких стали учні випускних класів ЗЗСО громади. Спільно зі службою 

зайнятості реалізуються профорієнтаційні проєкти.  

Одним із важливих напрямів діяльності галузі освіти громади є розвиток мережі гуртків, творчих об’єднань 

за напрямами та профілями позашкільної освіти, урізноманітнення змісту та форм їх роботи. З метою 

розвитку творчих здібностей та інтересів дітей у 2020/2021 н.р. в ЗЗСО громади організовано і  функціонує 

39 гуртків та 21 гурток у Баранівському міському Будинку дитячої творчості. Результатом їхньої діяльності 

є те, що упродовж  2019-2020 н.р. в міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах вихованці 

міського Будинку дитячої творчості узяли участь та завоювали 68 дипломів, із них: 21 міжнародного, 19 

всеукраїнського та 28 обласного рівнів.  

У Баранівській ОТГ діють дві філії Житомирського територіального відділення МАН: філія «Інтелектуал» 

Баранівського ліцею №1 та філія Житомирського територіального відділення МАН Баранівської ОТГ. 

Здобувачі освіти закладів загальної середньої освіти громади вивчають актуальну тематику науково-

дослідницьких робіт, досліджують практичну значущість, навчаються захищати свої роботи та робити 

ґрунтовні висновки з власних досліджень. Учасники МАН неодноразово ставали призерами ІІ (обласного) 

та ІІІ (всеукраїнського) етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт. Зокрема, у 2019-2020 н.р. 

конкурсанти завоювали 1 абсолютне місце (відділення хімії та біології), І місце (відділення хімії та біології) 

та два ІІІ місця (відділення мовознавства, філософії  та суспільствознавства). 

1. Визначення проблем, на вирішення яких  спрямована Програма: 

1.1. Дошкільна освіта:  

- недостатній відсоток охоплення дітей віком від 3 до 6 (7) років різними формами дошкільної освіти; 

- недостатня кількість місць для дітей дошкільного віку у закладі дошкільної освіти м. Баранівка; 

- відсутність сучасного освітнього середовища, незабезпеченість закладів дошкільної освіти швидкісним 

Інтернетом. 

1.2. Загальна середня освіта: 

- неефективна мережа закладів освіти громади; 

- недостатній рівень організції сучасного освітнього простору в закладах загальної середньої освіти; 

- відсутність стовідсоткового підключення закладів освіти до високошвидкісної мережі Інтернет; 

- недостатня ефективність дистанційної форми здобуття освіти; 

- недостатній відсоток охоплення дітей якісним гарячим харчуванням. 

1.3. Навчання дітей з особливими освітніми потребами: 

- недостатня кількість фахівців для надання корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми 

потребами; 

- низький рівень обізнаності батьків щодо особливостей освітнього процесу та простору дітей. 

1.4. Професійна орієнтація учнівської молоді: 

- застарілі методики та технології у профорієнтаційній роботі з  учнівською молоддю; 

- неефективна координація та співпраця всіх зацікавлених сторін. 

1.5. Позашкільна освіта: 

- недостатній відсоток охоплення учнів закладів загальної середньої освіти позашкільною освітою; 

- через брак фінансування недосконалість мережі гуртків та творчих об’єднань на базі закладів загальної 

середньої освіти сільської місцевості; 

- недостатній рівень охоплення освітою наукового профілю, розширення мережі гуртків дослідницько-

експериментального напряму та секцій Малої академії наук України; 

- недостатня кількість гуртків національно-патріотичного спрямування; 

- застаріла матеріально-технічна база закладів позашкільної освіти. 

1.6. Розвиток дитячого лідерського руху:   

- низький рівень співпраці органів учнівського самоврядування з державними органами влади та місцевого 

самоврядування з метою реалізації суспільно значущих  програм та проєктів. 

1.7. Матеріально-технічне забезпечення: 



 

 

- низький рівень забезпечення сучасним обладнанням навчальних кабінетів закладів освіти громади; 

- потреба в оновленні навчально-наочних посібників, лабораторного обладнання, комп’ютерної, 

мультимедійної техніки і програмного забезпечення закладів освіти громади;  

- незабезпеченість спортивним інвентарем, застаріла база спортивних залів та майданчиків. 

Мета та завдання Програми 

Метою програми є забезпечення стабільного розвитку системи освіти Баранівської міської ОТГ  відповідно 

до вимог суспільства, особистісного розвитку дітей та молоді згідно з їхніми індивідуальними здібностями 

і потребами, підвищення освітнього рівня громадян. 

Досягнення вищезазначеної мети передбачає вирішення основних завдань: 

реформування освітньої галузі громади та запровадження змін, які сприятимуть підвищенню її якості та 

ефективності;  

забезпечення права громадян на освіту та створення рівних можливостей для здобуття якісної освіти 

відповідно до потреб; 

оновлення змісту і форм організації освітнього процесу;  

забезпечення громадянського, національно-патріотичного виховання дітей та молоді; 

формування соціально активної, відповідальної та толерантної особистості, яка усвідомлює свою 

приналежність до українського народу і європейської цивілізації.  

3. Обґрунтування шляхів і засобів вирішення проблем. 

3.1. Дошкільна освіта. 

Передбачено підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою, забезпечення доступності освітніх 

послуг, зокрема у м. Баранівка, шляхом відкриття нового закладу дошкільної освіти, проведення ремонтів 

функціонуючих та збільшення до 100% показника охоплення всіма формами дошкільної освіти дітей віком 

від 3 до 6 років. 

3.2. Повна загальна середня освіта. 

Передбачено удосконалення мережі закладів загальної середньої освіти, оскільки ефективна мережа – це 

краща якість навчання і кращі можливості для кращих освітніх результатів. 

До 2024 року планується реформування старшої профільної школи.        Продовження роботи зі створення 

нового освітнього простору, проведення реконструкції та ремонтів шкільних приміщень, ігрових, 

спортивних майданчиків, створення належних санітарно-гігієнічних умов, оновлення навчально-

методичного і спортивного обладнання, розширення матеріально-технічної бази закладів відповідно до 

Концепції Нової української школи, підключення до швидкісного Інтернету, підвищення якості освіти, у 

тому числі на дистанційній формі.  

Планується збільшення кількості дітей, охоплених якісним, гарячим харчуванням, запровадження в усіх 

закладах освіти системи управління безпечністю харчових продуктів (HACCP), розробки сучасного меню з 

урахуванням пропозицій дітей, оснащення їдалень (харчоблоків) сучасним обладнанням та меблями.  

3.3. Навчання та виховання дітей  з особливими освітніми потребами 

Створення умов для інклюзивного навчання учнів з метою покращення надання послуг дітям з особливими 

освітніми потребами. 

3.4. Професійна орієнтація учнівської молоді 

Забезпечення системності та комплексного підходу у профорієнтаційній роботі, що сприятиме формуванню 

у молоді мотивації до праці, усвідомленого вибору професії та самореалізації у житті. 

3.5. Позашкільна освіта 

Збільшення чисельності дітей, охоплених позашкільною освітою, особливо у сільскій місцевості. Розвиток 

дослідницько-експериментального напряму у гуртках та секціях Малої академії. Підтримка обдарованої та 

талановитої учнівської молоді. Удосконалення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти.  

3.6. Розвиток дитячого лідерського руху 

Продовження співпраці між Обласною радою учнівського самоврядування Житомирщини та державними 

установами, органами місцевого самоврядування, батьківською громадськістю, громадськими 

організаціями та об’єднаннями.  

3.7. Матеріально-технічне забезпечення  

Продовження роботи щодо проведення капітальних та поточних ремонтів,  впровадження 

енергозберігаючих технологій шляхом термомодернізації приміщень. Створення нового освітнього 

середовища, забезпечення закладів обладнанням і дидактичними матеріалами, навчальною літературою та 

підручниками,  комп’ютерною технікою. 



 

 

4. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми  

та результативні показники 

4.1. Перелік завдань (напрямів) і заходів програми: 

забезпечення потреби мешканців Баранівської ОТГ у дошкільній освіті: забезпечення доступності освітніх 

послуг, зокрема у м. Баранівка, шляхом відкриття нового закладу дошкільної освіти, проведення ремонтів 

функціонуючих та збільшення до 100% показника охоплення всіма формами дошкільної освіти дітей віком 

від 3 до 6 років; 

забезпечення кожній дитині шкільного віку рівного доступу до якісної освіти та забезпечення розвитку 

мережі закладів загальної середньої освіти: 

формування та розвиток інформаційно-навчального середовища системи освіти ОТГ: розроблення та 

використання електронних засобів навчання для організації дистанційного навчання, створення умов для 

запровадження інноваційних форм організації освітнього процесу; 

забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання (комп’ютерні класи, ліцензоване програмне 

забезпечення, обладнання для кабінетів з дисциплін  природничо-математичного циклу); 

надання дитині психолого-педагогічної підтримки у становленні її особистості, соціалізації, життєвому 

самовизначенні; 

створення умов для здобуття освіти дітьми з особливими потребами шляхом розширення інклюзивного 

освітнього середовища; 

розширення мережі гуртків на базі загальної середньої освіти, зокрема у сільській місцевості;  

зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладів освіти; 

удосконалення системи національно-патріотичного виховання молоді шляхом застосування новітніх 

методик індивідуальної роботи, залучення батьків до виховного процесу, формування ранньої 

громадянської зрілості; 

придбання шкільних автобусів для забезпечення підвезення учнів та педагогів сільської місцевості до 

закладів освіти; 

створення безпечного освітнього середовища, вільного від проявів булінгу та гендерної дискримінації; 

підвищення рівня фізичної підготовленості, зміцнення здоров’я, збільшення охоплення учнів фізкультурно-

оздоровчою та спортивно-масовою роботою. 



4.2. Результативні показники  виконання Програми 

Показники продукту Програми розвитку системи освіти  Баранівської міської ОТГ на 2021 - 2025 рр.  

1. Дошкільна освіта 

№ Показники 
Одиниці 

вимірювання 

Вихідні 

дані на 

початок 

програми 

Етапи виконання напряму Всього* 

витрат на 

виконання 

програми 

2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 

Показники продукту Програми 

1 Кількість закладів 

дошкільної освіти 

од. 14 15 15 15 15 15  

2 Кількість місць у закладах 

дошкільної освіти 

од. 728 753 753 753 753 753  

Показники ефективності Програми 

1 Навантаження на 100 місць к-ть 110 100 100 100 100 100  

Показники якості Програми 

          

1 Охоплення дітей 

дошкільною освітою 

% 92 95 96 98 99 100  

 

2. Загальна середня освіта 

№ Показники 
Одиниці 

вимірювання 

Вихідні 

дані на 

початок 

програми 

Етапи виконання напряму Всього* 

витрат на 

виконання 

програми 

2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 

Показники продукту Програми 



 

 

№ Показники 
Одиниці 

вимірювання 

Вихідні 

дані на 

початок 

програми 

Етапи виконання напряму Всього* 

витрат на 

виконання 

програми 

2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 

1 Кількість закладів загальної 

середньої освіти 

од. 12 10 10 10 10 10  

2 Кількість опорних закладів 

освіти 

од. 2 2 2 2 2 2  

3 Кількість  закладів освіти з 

профільним навчанням  

од. 0 0 0 0 1 1  

4 Кількість  закладів, що мають 

сучасні їдальні  (харчоблоки) 

од. 1 1 2 2 3 4  

5 Кількість ЗЗСО, підключених  

до високошвидкісної  

мережі Інтернет 

од. 10 10 

 

 

 

10 

 

 

10 10 10  

Показники ефективності Програми 

1 Середня наповнюваність 

закладів загальної середньої 

освіти 

осіб 249 255     275 300 325 350  

Показники якості програми 

1 Рівень охоплення дітей 

якісним гарячим 

харчуванням 

% 43 50 55 65 75 85  



 

 

№ Показники 
Одиниці 

вимірювання 

Вихідні 

дані на 

початок 

програми 

Етапи виконання напряму Всього* 

витрат на 

виконання 

програми 

2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 

2 Рівень підключення 

ЗЗСО до високошвидкісної  

мережі Інтернет 

% 83 90 

 

 

94 

 

96 

 

 

98 100  

3 Охоплення учнів профільним 

навчанням 

% 0 0 0 0 100 100  

 

3. Освіта дітей з особливими освітніми потребами 

№ Показники 
Одиниці 

вимірювання 

Вихідні 

дані на 

початок 

програми 

Етапи виконання напряму Всього* 

витрат на 

виконання 

програми 

2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 

Показники продукту Програми 

1 Кількість закладів загальної 

середньої освіти  з 

інклюзивною формою 

навчання 

од. 5 5 6 6 7 7  

2 Кількість дітей, охоплених 

інклюзиним навчанням у 

закладах загальної середньої 

освіти 

осіб 12 14 15 16 17 18  

3 Кількість закладів  

дошкільної освіти з 

од. 2 2 3 3 4 4  



 

 

№ Показники 
Одиниці 

вимірювання 

Вихідні 

дані на 

початок 

програми 

Етапи виконання напряму Всього* 

витрат на 

виконання 

програми 

2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 

інклюзивною формою 

навчання 

4 Кількість дітей, охоплених 

інклюзиним навчанням у 

закладах дошкільної освіти 

осіб 9 9 10 10 11 11  

5 Кількість закладів освіти, в 

яких забезпечено 

безперешкодний доступ осіб 

з обмеженими фізичними 

можливостями 

од. 0 1 2 3 4 5  

Показники якості програми 

1 Задоволення потреб 

населення в інклюзивній 

освіті, % від потреби 

%  100 100 100 100 100 100  

2 Забезпечення 

безперешкодного доступу 

до закладів освіти особами з 

обмеженими фізичними 

можливостями, % від 

потреби 

% 75 80 85 90 95 100  

 

 4. Професійна орієнтація учнівської молоді 

 



 

 

№ Показники 
Одиниці 

вимірювання 

Вихідні 

дані на 

початок 

програми 

Етапи виконання напряму Всього* 

витрат на 

виконання 

програми 

2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 

Показники продукту Програми 

1 Кількість проведених у 

закладах освіти 

профорієнтаційних тренінгів 

за різною тематикою 

од 5 6 6 7 7 8  

 

2 Кількість учнів, які взяли 

участь у профорієнтаційних 

заходах  

осіб 305 310 315 320 325 340  

3 Відсоток учнів – випускників  

9 кл. закладів загальної 

середньої освіти, які 

вступили до закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти 

% 50 52 54 56 58 60  

4 Відсоток учнів – випускників 

11  кл. закладів загальної 

середньої освіти, які 

вступили до закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти 

% 32 33 35 36 37 38  

5 Відсоток учнів – випускників 

11 кл. ЗНЗ, які вступили до 

закладів вищої освіти  

% 66 67 65 64 63 62  



 

 

  5. Позашкільна освіта 

№ Показники 
Одиниці 

вимірювання 

Вихідні 

дані на 

початок 

програми 

Етапи виконання напряму Всього* 

витрат на 

виконання 

програми 

2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 

Показники якості програми 

1. Кількість учнів, охоплених 

позашкільною освітою від 

загальної кількості учнів 

% 22 23 24 25 26 27  

6. Розвиток дитячого лідерського руху 

№ Показники 
Одиниці 

вимірювання 

Вихідні 

дані на 

початок 

програми 

Етапи виконання напряму Всього* 

витрат на 

виконання 

програми 

2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 

Показники якості програми 

1 Рівень охоплення дітей 

дитячим лідерським рухом 

% 5 7 10 

 

14 15 18  

 

 7.  Матеріально-технічне забезпечення 

№ Показники 
Одиниці 

вимірювання 

Вихідні 

дані на 

початок 

програми 

     Всього* 

витрат на 

виконання 

програми 

 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 

Показники продукту Програми 



 

 

1. Створення сучасного 

освітнього простору 

(створення медіатек, 

ресурсних кімнат та STEM-

лабораторій) у закладах 

загальної середньої та 

позашкільної освіти 

тис грн - 3410,0 3410,0 3410,0 3410,0 3410,0 17050,0 



 

 

5. Очікувані результати та ефективність виконання Програми: 

Забезпечення реформування системи освіти Баранівської міської ОТГ; 

підвищення готовності педагогічних працівників та керівників закладів освіти до продовження 

роботи з впровадження Концептуальних засад Нової української школи; 

удосконалення мережі закладів дошкільної освіти; охоплення дошкільною освітою 100% дітей 

дошкільного віку; створення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти; 

забезпечення умов для вибору учнями профілю навчання відповідно до здібностей та інтересів;  

інформатизація освітнього процесу, розвиток дистанційної освіти; 

забезпечення закладів освіти необхідним обладнанням; 

підвищення рівня фізичної підготовленості учнів, створення якісних умов для занять фізкультурно-

оздоровчою та спортивно-масовою роботою; 

забезпечення розвитку мережі груп закладу позашкільної освіти; 

приведення структури позашкільної освіти у відповідність до запитів населення, досягнень 

науково-технічного прогресу, запитів мешканців громади та стратегічних напрямів розвитку 

держави; 

оновлення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти. 

6. Обсяги і джерела фінансування та терміни виконання Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, бюджетів місцевого 

самоврядування, обласного бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством України. 

Конкретні обсяги фінансування заходів Програми визначаються у відповідних бюджетах в межах 

фінансових можливостей. 

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проєкту бюджету 

Баранівської міської ОТГ на відповідний рік у межах прогнозних показників, доведених на галузь 

«Освіта». 

Терміни виконання Програми – 2021-2025 роки. 

7.  Координація виконання завдань і заходів Програми та контроль за станом їх реалізації 

Контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює  Баранівська міська рада.  

Відділ освіти Баранівської міської ради до 25 лютого, що настає за звітним роком, інформує 

Баранівську міську раду про виконання та стан фінансування заходів Програми. 

 


