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Розділ І.
Загальна характеристика програми

Комплексна програма розвитку освітньої галузі Гребінківського району на 2011-2015 роки (далі - Програма)  
розроблена на виконання вимог указів Президента України від 30.09.10 № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення 
пріоритетного розвитку освіти в Україні», від 30.09.10 № 927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та  
підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді» у відповідності з проектами Державної цільової соціальної 
програми  підвищення  якості  шкільної  природничо-математичної  освіти  на  період  до  2015  року  (розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 27.08.10 № 1720-р), постанови Кабінету Міністрів України «Про продовження строку 
виконання  Державної  цільової  програми  роботи  з  обдарованою  молоддю  на  2007-2010  роки»,  відповідно  до 
Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року (постанова Кабінету 
Міністрів України від 27.08.10 № 785) Комплексної програми розвитку освітньої галузі Полтавської області на 2011-
2015 роки, затверджена рішенням Полтавської обласної ради від 1 лютого 2011 року і спрямована на забезпечення  
стійкого  розвитку  системи  шкільної  природничо-математичної  освіти  в  районі,  її  ефективності,  оновлення  і 
прискореного  запровадження  нових  форм  і  технологій  організації  освітнього  процесу,  підтримку  обдарованої 
молоді, розвиток її творчого потенціалу, самореалізації особистості. 

Реалізація  Програми  дозволить  створити  умови  для  виконання  державного  стандарту  базової  і  повної 
загальної  середньої  освіти  з  урахуванням  переходу  загальноосвітніх  навчальних  закладів  до  оновленого  змісту 
шкільної  природничо-математичної  освіти,  забезпечити  у  загальноосвітніх  навчальних  закладах  району  якісний 
супровід  навчально-виховного  процесу  відповідно  до  вимог  сучасного  розвитку  освіти  й  науки,  сприятиме 
удосконаленню  діяльності  закладів  освіти,  педагогічних  колективів  у  питаннях  пошуку,  розвитку  й  підтримки 
талановитих дітей і підлітків, стимулювання розвитку їх творчого потенціалу. 

Актуальність програми ґрунтується також на гострій потребі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних 
закладів  Гребінківського  району у  навчально-методичній  літературі,  яка  сприятиме  ефективному впровадженню 
регіонального компоненту освіти. Програма дозволить забезпечити педагогічних працівників району друкованою 
продукцією,  яка  містить  найновіші  досягнення  психолого-педагогічної  науки,  передовий  педагогічний  досвід, 
ознайомлює з інноваційними технологіями в освіті.

Розробник  програми  –відділ  освіти  Гребінківської  райдержадміністрації,  співрозробник  програми  – 
керівники загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів.

Відповідальний виконавець – відділ освіти Гребінківського райдержадміністрації
Розділ ІІ.

Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
Упродовж останніх років в Гребінківському районі реалізовувались ряд районних програм, які стосуються 

розвитку освітньої галузі;  зокрема,  у 2010 році таких програм було 12, з  них 6 програм затверджені  рішеннями 
районної ради, 5 програм затверджені іншими розпорядчими документами. У 2010 році закінчився термін дії кількох  
із  них  -  обласної  програми  підтримки  роботи  з  обдарованою  молоддю  на  2008-2010  роки,  обласної  програми 
«Шкільний автобус», обласної програми переоснащення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу 
на 2004-2010 роки. Разом з тим, ряд передбачених ними заходів потребують продовження реалізації. Інші програми 
та  заходи потребують  перегляду,  оптимізації  та  приведення у  відповідність  до  нинішніх  суспільно-економічних 
реалій.

Крім того, у 2010 році на виконання вимог Указу Президента України від 30.09.10 № 926/2010 «Про заходи 
щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» розроблено державні цільові програми, спрямовані на 
розвиток дошкільної, позашкільної освіти, програми з впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх  
навчальних  закладів  інформаційно-комунікаційних  технологій,  поліпшення  роботи  з  обдарованою  молоддю, 
підвищення  якості  природничо-математичної  освіти,  які  передбачають  необхідність  розроблення  відповідних 
регіональних програм.

З метою забезпечення системного підходу до вирішення проблем освітньої галузі, підвищення ефективності  
реалізації в районі державної політики у сфері освіти, координації діяльності місцевих органів виконавчої влади та  
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій щодо забезпечення розвитку освітньої галузі,  
запобігання  дублюванню  заходів  у  різних  регіональних  програмах  розроблено  Комплексну  програму  розвитку 
освітньої  галузі  Гребінківського  району  на  2011-2015  роки,  яка  включає  розділи  у  відповідності  з  основними 
напрямками державної політики у сфері освіти. Необхідність розроблення Програми викликана і новими вимогами 
щодо якості освіти, забезпечення рівного доступу дітей та молоді до якісної освіти, потребою вироблення системних  
дієвих механізмів забезпечення стабільного розвитку галузі.

В районі потребують оптимізації система загальної середньої освіти, удосконалення – система переходу до 
профільного навчання, роботи з обдарованими дітьми та молоддю. 

Зокрема, існуюча в районі мережа дошкільних навчальних закладів, яка складається з 15  закладів різних 
типів і форм власності, не в повній мірі задовольняє потреби населення щодо охоплення дітей дошкільною освітою.  
Недостатнє фінансування дошкільної освіти впродовж кількох років є причиною незадовільного стану матеріально-
технічного та навчально-методичного забезпечення таких закладів.

Створення  оптимальної  мережі  загальноосвітніх  навчальних  закладів  профільної  старшої  школи  потребує 
налагодження безперебійної  системи регулярного  безоплатного підвезення до місць  навчання і  додому учнів  та  
педагогічних працівників, які мешкають на відстані понад 3 км до навчального закладу. 



Разом з тим, 4- ма шкільними автобусами перевозиться лише 86% (192 уч.)  учнів та 45 відсотків (13 з 29 ) 
педагогічних  працівників,  які  потребують  підвезення.  Перевезення  10%  (22)  учнів  здійснюється  транспортом 
приватного перевізника. Такі перевезення не дають гарантованої регулярності, а також не гарантують безпечності та  
безоплатності  підвезення  учнів.  Для  здійснення  регулярного,  безоплатного  та  безпечного  перевезення  учнів  та 
педагогічних  працівників  у  сільській  місцевості,  які  проживають  за  межею  пішохідної  доступності,  необхідно 
придбати ще 3 шкільні автобуси.

Суттєвих змін потребує стан матеріально-технічного забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів. У 
районі  на  початок  2010/2011 навчального  року  налічувався  лише  1  сучасний  навчальний  кабінет  біології,  що 
становить 1% від загальної потреби. Забезпеченість лабораторним обладнанням кабінетів фізики, біології та хімії  
становить близько 1 %. Це негативно впливає на якість проведення лабораторно-практичних робіт із природничих 
предметів, рівень обізнаності учнів із експериментальними методами, не дозволяє забезпечити дотримання вимог 
відповідного державного стандарту освіти. 

Потребує істотного поліпшення стан забезпечення навчальних закладів комп’ютерною технікою. Відповідно 
до Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології  в освіті  і  науці» на 2006-2010 роки, в районі 
забезпечення комп’ютерними комплексами проводиться лише шкіл І-ІІІ  ступенів, що призвело до диспропорції у 
рівні оснащення навчально- комп’ютерними комплексами шкіл І-ІІІ та І-ІІ ступенів. Так деякі   сільські школи І-ІІІ  
ст.. мають по 2 комплекси, а школи І-ІІ ступенів не мають жодного НКК. Кількість учнів на 1 комп’ютер в школах І-
ІІІ ст. становить в середньому 9 учнів, а в І-ІІІ ст. 33 учні. Крім того, частина шкіл району використовує морально  
застарілу комп’ютерну техніку (27%), яка потребує оновлення. 

Показник  підключення  загальноосвітніх  навчальних  закладів  району  до  мережі  Інтернет  складає  70 
відсотків, а в сільській місцевості – 62 відсотків. Але більшість закладів під’єднуються до мережі через мобільні 
телефони,  що  унеможливлює  ефективне  використання  інформаційних  ресурсів  Інтернету,  зокрема,  віртуальних 
лабораторій з природничо-математичних дисциплін, організаційну підтримку процесів розроблення, накопичення та 
обміну інформаційними освітніми ресурсами в навчально-виховному процесі, розроблення і обслуговування Веб-
сайтів. 

Необхідно забезпечити і систематичне та якісне підвищення професійного рівня вихователів, педагогів.
В  районі  функціонує  3  позашкільних  навчальних  заклади,  якими охоплено 499  учнів,  що  становить  21 

відсоток дітей шкільного віку, цей показник нижчий від загальнодержавного середнього показника охоплення дітей 
позашкільною освітою.. Здобуття якісної позашкільної освіти ускладнюється і незадовільним станом матеріально-
технічної та навчальної бази позашкільних навчальних закладів.

Розв’язання цих та ряду інших проблем потребує скоординованих на районному рівні дій місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів відповідних державних служб.

Програма розроблена з урахуванням особливостей розвитку освітньої сфери регіону, сформованих традицій, 
тенденцій розвитку та принципу програмно-цільового забезпечення фінансування галузі.

Розділ ІІІ.
Мета  Програми

Метою програми є: 
- забезпечення якісно нового рівня розвитку освітньої галузі району, 
- створення у навчальних закладах району умов, які відповідають сучасним вимогам розвитку освіти і науки 

та забезпечують якісне проведення навчально-виховного процесу,
- суттєве підвищення якості освіти і виховання, 
- забезпечення державних гарантій щодо рівного доступу до здобуття якісної освіти, 
- приведення системи освітньої роботи у відповідність до потреб дитини, 
-  вдосконалення  системи  позашкільної  освіти,  надання  підтримки  та  забезпечення  розвитку,  створення 

додаткових  можливостей  для  духовного,  інтелектуального  і  фізичного  розвитку  осіб,  які  бажають  здобути 
позашкільну освіту,

-  формування  інтелектуального  потенціалу  регіону  шляхом  створення  в  районі  сприятливих  умов  для 
пошуку,  підтримки  інтелектуально  і  творчо  обдарованих  дітей  та  молоді,  самореалізації  творчої  особистості  в  
сучасному суспільстві,

-  забезпечення  інноваційного  розвитку  освіти  регіону  на  основі  прогнозування  соціально-економічної 
ситуації та врахування потреб життєвого самовизначення дітей і молоді, 

- підвищення ефективності використання фінансових та матеріально-технічних ресурсів, які залучаються для 
забезпечення діяльності галузі

Розділ ІV.
Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем. 

Строки та етапи виконання Програми.
Основними засобами розв’язання окреслених проблем є
забезпечення  доступності  та  якості  надання  освітніх  послуг  в  районі  шляхом  продовження  оптимізації 

мережі навчальних закладів, відновлення роботи та відкриття нових дошкільних навчальних закладів, остаточного 
забезпечення безкоштовного підвезення учнів до місць навчання та додому,

забезпечення  навчальних  закладів  сучасним  матеріально-технічним оснащенням,  навчально-методичною, 
краєзнавчою, довідниковою, художньою літературою,

заохочення  і  підтримка  обдарованих  дітей,  учнівської   молоді,  залучення  їх  до  наукової  діяльності,  
запровадження  сучасних  методик  виявлення,  навчання  і  виховання  обдарованої  молоді,  впровадження  дієвих 



механізмів  стимулювання  обдарованої  молоді  та  її  наставників,  створення  очно-заочної  школи  олімпійського 
резерву щодо формування та розвитку творчого потенціалу талановитих дітей, надання допомоги обдарованим та 
здібним дітям у підготовці участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, участі в творчих та  
інтелектуальних конкурсах,  залучення обдарованої  молоді  до науково-дослідницької,  експериментальної,  творчої 
діяльності,  популяризація  здобутків  обдарованої  молоді,  поширення  досвіду  роботи  педагогічних  і  науково-
педагогічних працівників, 

соціальний захист учасників  навчально-виховного процесу шляхом створення умов  для здобуття  якісної 
освіти  дітьми  з  особливими  освітніми  потребами,  збільшення  кількості  загальноосвітніх  навчальних  закладів  з 
інклюзивним навчанням, оздоровлення дітей пільгових категорій, забезпечення вартості харчування відповідно до 
натуральних норм,

підвищення педагогічної культури вчителів та розвиток педагогічної творчості в освіті, 
впровадження  у  навчально-виховний  процес  загальноосвітніх  навчальних  закладів  інформаційно-

комунікаційних  технологій  шляхом  забезпечення  загальноосвітніх  навчальних  закладів  сучасними  навчальними 
комп’ютерними комплексами  та  системними і  прикладними  програмними продуктами,  перехід  до  нового  рівня 
освіти на основі цих технологій та інформаційна інтеграція освітніх ресурсів, 

підвищення  соціального  статусу  педагогів,  сприяння  розв’язанню  проблем  забезпечення  житлом 
педагогічних і науково-педагогічних працівників,

удосконалення  системи  підготовки  та  підвищення  кваліфікації  педагогічних  кадрів,  модернізація 
післядипломної педагогічної освіти відповідно до сучасних вимог,

створення  умов  для  доступності  дітей  і  молоді  до  якісної  позашкільної  освіти  шляхом  розроблення 
навчальних і наочних посібників з питань позашкільної освіти та забезпечення ними навчальних закладів;

забезпечення  модернізації  навчальної,  матеріально-технічної  бази  позашкільних  навчальних  закладів, 
оснащення їх сучасним обладнанням;

проведення капітального ремонту будівель, споруд, комунікацій та обладнання комунальних позашкільних і 
дошкільних навчальних закладів.

Програма виконується в один етап.
Строк реалізації Програми – 2011-2015 роки.

Розділ V.
Завдання Програми та результативні показники

1. Розвиток дошкільної освіти:
Завдання:

підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості,
розвиток мережі навчальних закладів для дітей дошкільного віку з урахуванням демографічних показників,
створення навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний 

заклад, загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» у сільській місцевості,  де відсутні  
дошкільні навчальні заклади,

забезпечення обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку,
посилення соціального захисту дітей дошкільного віку,
модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів,
кадрове забезпечення,
підвищення рівня науково-методичного забезпечення педагогічних працівників

Критерії оцінки реалізації завдань:
удосконалення  та  розвиток  мережі  дошкільних  навчальних  закладів  різних  типів  і  форм  власності, 

збільшення кількості дитячих місць у дошкільних навчальних закладах шляхом відкриття нових закладів та груп,
задоволення освітніх потреб населення щодо здобуття дошкільної освіти  дітьми 5-ти річного віку на 100%;
підвищення показника охоплення різними видами дошкільної освіти дітей дошкільного віку до 80 %,
зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів,
забезпечення розвитку системи перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів дошкільних 

навчальних закладів
Показники затрат:

Орієнтовний  обсяг  фінансування  становить   179 811 грн - за рахунок місцевого бюджету.
Обсяг  фінансування  уточнюється  щороку  при  формуванні  проектів  місцевих  бюджетів  на  відповідний 

бюджетний період у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному 
за виконання завдань і заходів Програми.
2. Розвиток загальної середньої освіти:
2.1. Підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти
Завдання:

забезпечення доступності, якості та відкритості природничо-математичної освіти,
оновлення  й  удосконалення  матеріально-технічної  та  навчально-методичної  бази  з  природничо-

математичних дисциплін загальноосвітніх навчальних закладів,
удосконалення системи підвищення кваліфікації учителів природничо-математичних дисциплін, підвищення 

їх науково-методичного рівня.
Критерії оцінки реалізації завдань:

поліпшення якості шкільної природничо-математичної освіти в районі, 



зміцнення  матеріально-технічної  та  навчально-методичної  бази  загальноосвітніх  навчальних  закладів  в 
районі, придбання лабораторно-демонстраційного обладнання для кабінетів природничо-математичних дисциплін – 
не менше 5 навчальних кабінетів (4 - кабінети математики, 1 - кабінет фізики),

створення умов для розвитку інтересу учнівської молоді  до природничо-математичних наук,
підготовка  фахівців  з  обслуговування  сучасних  засобів  навчання,  мультимедійного  лабораторно-

практичного обладнання
Показники затрат:

Орієнтовний  обсяг  фінансування  становить   752,5 тис. грн - за рахунок районного бюджету.
Обсяг  фінансування  програми  уточнюється  щороку  при  формуванні  проекту   районного  бюджету  на 

відповідний  бюджетний  період  у  межах  видатків,  передбачених  головному  розпорядникові  бюджетних  коштів,  
відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.
2.2. Впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-
комунікаційних технологій
Завдання:

формування кадрових, інформаційних, матеріально-технічних ресурсів інформатизації освіти,
формування  в  учнів  навичок  використання  інформаційно-комунікаційних  технологій  для  розв’язування 

практичних  завдань,  дослідницької  роботи,  самоосвіти,  ефективного  спілкування  та  співпраці,  організація 
ефективного доступу до них через Інтернет,

підготовка  педагогічних,  адміністративних  кадрів,  працівників   закладів  освіти  щодо  ефективного 
використання у навчально-виховному процесі інформаційно-комунікаційних технологій,

розвиток  інформаційної  взаємодії  та  інтеграції  навчальних  закладів  в  інформаційний  освітній  простір 
України та міжнародний науково-освітній простір,

100  відсоткове  забезпечення  загальноосвітні  навчальні  заклади  сучасними  навчальними  комп’ютерними 
комплексами та системними і прикладними продуктами.
Критерії оцінки реалізації завдань:

підключення загальноосвітніх навчальних закладів до глобальних інформаційних ресурсів з використанням 
високошвидкісних каналів, стовідсотковий доступ учнів і вчителів до високоякісних локальних і мережних освітніх 
інформаційних ресурсів – 100%,

підключення до швидкісного Інтернету 6 загальноосвітніх навчальних закладів району,
поліпшення якості шкільної освіти, створення механізмів її стійкого інноваційного розвитку, варіативності та 

індивідуалізації навчання, 
завершення підготовки всіх учителів району за програмою Intel «Навчання для майбутнього» на базі опорних 

загальноосвітніх навчальних закладів – 247 осіб.
Показники затрат:

Орієнтовний  обсяг  фінансування  становить   195,6 тис. грн - за рахунок районного бюджету.
Обсяг  фінансування  програми  уточнюється  щороку  при  формуванні  проекту   районного  бюджету  на 

відповідний  бюджетний  період  у  межах  видатків,  передбачених  головному  розпорядникові  бюджетних  коштів,  
відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.
2.3. Забезпечення безоплатного підвезення учнів до місць навчання та додому
Завдання

придбання 1 шкільного автобуса за кошти районного бюджу та за рахунок інших джерел фінансування, не 
заборонених чинним законодавством,

організація  безперебійного,  безпечного,  безоплатного  перевезення  учнів  та  педагогічних  працівників,  які 
мешкають за межами пішохідної доступності до навчальних закладів,

вирішення  питань  матеріально-технічного,  кадрового  забезпечення  транспортних  перевезень  шкільними 
автобусами, забезпечення місць постійного зберігання автобусів, врегулювання питань організації випуску на лінію 
та безпечної експлуатації транспортних засобів

розроблення  та  затвердження  спеціалізованих  транспортних  маршрутів  відповідно  до  діючого  порядку, 
організація режиму роботи навчальних закладів з врахуванням графіка підвезення дітей
Критерії оцінки реалізації завдань:

забезпечення рівного  доступу до якісної  освіти  шляхом покращення якості  надання послуг  з  перевезення 
дітей,

показник підвезення учнів з сільської місцевості, які потребують підвезення до місць навчання і додому – 
100% ,

придбання 1  шкільного автобуса  за  кошти  районного  бюджету дозволить  на  30%  відсотків  збільшити 
кількість  учнів  з  сільської  місцевості,  перевезення  яких  до  місць  навчання  і  додому  здійснюватиметься  з 
гарантованою  регулярністю,  безоплатністю  та  безпечністю;  на  34  відсотки  зросте  кількість  педагогічних 
працівників, які будуть підвозитись до місць роботи у сільській місцевості
Показники затрат:

Орієнтовний  обсяг  фінансування  становить 1 326 300 грн - за рахунок районного бюджету.
Обсяг  фінансування  уточнюється  щороку  при  формуванні  проекту  місцевого  бюджету  на  відповідний 

бюджетний період у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному 
за виконання завдань і заходів Програми.
2.4. Переоснащення матеріально – технічного забезпечення навчального процесу



Завдання:
створення умов та забезпечення можливостей пріоритетного розвитку особистості,
підвищення освітнього рівня населення,
впровадження нових технологій у навчально-виховний процес,
сприяння фізичному і психічному здоров’ю,
забезпечення навчальних закладів району підручниками і посібниками регіонального компоненту освіти.

Критерї оцінки реалізації завдань:
покращення умов здобуття повної загальної середньої освіти,
поліпшення навчально-методичного забезпечення,
розробка нових програм, навчальних посібників, методик, які б відповідали інтересам учнів і можливості 

педагогів,
здійснити профілізацію старшої школи,
відповідність санітарно-технічним нормам загальноосвітніх навчальних закладів.

Показники затрат:
Орієнтовний  обсяг  фінансування  становить 4 095 000  грн - за рахунок районного бюджету.
Обсяг  фінансування  уточнюється  щороку  при  формуванні  проекту  місцевого  бюджету  на  відповідний 

бюджетний період у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному 
за виконання завдань і заходів Програми.
3. Розвиток позашкільної освіти.
Завдання:

здійснення заходів щодо удосконалення та розвитку мережі закладів позашкільної освіти,
створення умов для доступності дітей і молоді до якісної позашкільної освіти;
підвищення  рівня  навчального,  навчально-методичного  та  науково-методичного  забезпечення  діяльності 

позашкільних навчальних закладів;
вивчення проблемних питань щодо виховання молоді за сучасних соціальних умов;
забезпечення  розвитку  системи  підготовки  (перепідготовки)  педагогічних  кадрів  для  позашкільних 

навчальних закладів різних типів;
поглиблення міжнародного співробітництва з питань позашкільної освіти

Критерії оцінки реалізації завдань:
створення умов для подальшого розвитку позашкільної освіти;
удосконалення та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів різних типів;
зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів;

збільшення кількості залучених до здобуття позашкільної освіти дітей з метою задоволення їх освітньо-культурних 
потреб, а також потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації – не менше 30 %,

забезпеченння  розвитку  системи  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  педагогічних  кадрів 
позашкільних навчальних закладів
Показники затрат:

Орієнтовний обсяг фінансування становить 80,7 тис. - за рахунок міського бюджет.
Обсяг  фінансування  уточнюється  щороку  при  формуванні  проектів  місцевих  бюджетів  на  відповідний 

бюджетний період у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному 
за виконання завдань і заходів Програми.
4. Підтримка роботи з обдарованими і талановитими дітьми та молоддю
Завдання:

забезпечення  скоординованої  діяльності  місцевих  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого 
самоврядування, навчальних закладів і громадських організацій з виявлення та розвитку обдарованих і талановитих 
дітей та молоді,

створення  умов  для  раннього  виявлення  і  розвитку  обдарованих  і  талановитих  дітей,  заохочення  та 
стимулювання їх допитливості, інтелектуальної ініціативи, позитивних мотивів навчання в умовах оновленого змісту 
загальної середньої освіти, 

удосконалення  та  оновлення  науково-методичного  забезпечення  змісту,  форм  і  методів  роботи  з 
обдарованими і талановитими дітьми та молоддю,

створення  умов  для  забезпечення  рівного  доступу  обдарованих  і  талановитих  дітей  та  молоді  до  якісної 
освіти,

удосконалення напрямків роботи з обдарованими і талановитими дітьми та молоддю, розвиток ефективних 
системи виявлення, навчання, виховання і професійної орієнтації обдарованих і талановитих дітей та молоді
Критерії оцінки реалізації завдань:

створення  ефективної  регіональної  системи  виявлення  та  підтримки  обдарованих  і  талановитих  дітей  та 
молоді,

підвищення ефективності діяльності закладів освіти з обдарованими дітьми,
систематизація роботи вчителів, викладачів із обдарованими і талановитими дітьми та молоддю в районі,
розширення  мережі  навчальних  закладів  з  поглибленим  і  профільним  вивченням  окремих  предметів,  

утворення класів груп з поглибленим вивченням навчальних предметів для обдарованої молоді, 
створення  очно-заочної  школи  олімпійського  резерву  щодо  підготовки  учнівських  команд  для  участі  у 

Всеукраїнських учнівських олімпіадах, турнірах, конкурсах



Показники затрат:
Обсяг фінансування становить 168 775  грн за рахунок районних бюджетів.
Обсяг фінансування може уточнюватись щороку при формуванні проекту районного бюджету на відповідний 

бюджетний період у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному 
за виконання завдань і заходів Програми.

Розділ VІ.
Фінансування Програми

Обсяг коштів, які 
пропонується залучити для 

виконання Програми

Всього
(тис.грн.)

2011 р.
(тис.грн.)

2012 р.
(тис.грн.)

2013 р.
(тис.грн.)

2014 р.
(тис.грн.)

2015р.
(тис.грн.)

Обсяг ресурсів, всього: у тому 
числі

6798,686 1437,775 1630,411 1121,8 1079,5 1529,2

Коштів районного бюджету 6538,175 1377,575 1545,4 1062,0 1052,3 1500,9

Коштів місцевого самоврядування 260,511 60,2 85,011 59,8 27,2 28,3

Розділ VІІ.
Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Організаційний  супровід  та  координація  діяльності щодо  виконання  Програми  здійснюється  відділом 
освіти райдержадміністрації.

Контроль  за  виконанням  Програми здійснюється  районною  державною  адміністрацією  та  постійною 
комісією районної ради з питань освіти, науки і культури.

Основні форми контролю за реалізацією заходів та досягнень показників Програми:
звітність відділу  освіти райдержадміністрацій про стан виконання Програми,

обговорення  стану  та  проблем  реалізації  Програми  на  засіданнях  колегії  відділу   освіти 
райдержадміністрації,

проведення  моніторингу  та  надання  узагальненої  звітності  про  хід  реалізації  Програми  керівництву 
райдержадміністрації та постійній комісії районної ради з питань освіти, науки і культури,

залучення засобів масової інформації до висвітлення питань щодо реалізації Програми.
Райдержадміністрація  інформує Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації щодо 

виконання Програми і відповідних місцевих програм щороку до 01 серпня та до 20 грудня, починаючи з 2011 року.

                                                                                                                  Розділ   VІІІ.
                                                                                 Напрями  діяльності  та  заходи  Програми

Назва напряму 
діяльності Перелік заходів програми Виконавці Джерела 

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн

Всього

1. Розвиток дошкільної освіти



Завдання 1. Підвищення рівня наукового та навчально-методичного забезпечення 
педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів

1.1. Наукове та 
навчально-методичне 
забезпечення 
педагогічних працівників 
дошкільних навчальних 
закладів

1.1.1. Організація науково-
практичних конференцій з 
питань дошкільної освіти

Міська, сільські ради сільський, міський 
бюджети

0

1.1.2. Проведення конкурсів 
науково-методичних розробок 
з питань дошкільної освіти

Міська, сільські ради сільський, міський 
бюджети

5

 Завдання 2. Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості
2.1. Створення умов для 

доступності якісної 
дошкільної освіти 

2.1.1. Забезпечення 
проведення модернізації 
матеріально-технічної бази 
дошкільних навчальних 
закладів (забезпечення 
меблями, іграшками, твердим 
і м'яким інвентарем, 
технологічним обладнанням, 
малогабаритною технікою, 
тощо)

Міська, сільські ради Сільський, міський 
бюджети

21

2.1.2. Забезпечення 
дидактичними посібниками, 
навчальними та наочними 
посібниками, іграми типу 
"Лего"

Міська, сільські ради Сільський, міський 
бюджети

2,5

2.1.3. Забезпечення 
оснащенням дошкільних 
навчальних закладів 
універсальними навчально-
комп'ютерними комплексами

Міська, сільські ради Сільський, міський 
бюджети

12

2.1.4. Забезпечення 
підключення дошкільних 
навчальних закладів до 
мережі Інтернет, створення 
спільноти дошкільних 
навчальних закладів у мережі 
Інтернет

Міська, сільські ради Сільський, міський 
бюджети

1

2.1.5.Розширення мережі 
дошкільних навчальних 
закладів за рахунок 
вивільнення орендованих 
приміщень

Міська, сільські ради Сільський, міський 
бюджети

16,154

2.1.6. Розширення мережі 
груп за рахунок вивільнених 
приміщень у дошкільних 
навчальних закладах

Міська, сільські ради Сільський, міський 
бюджети

33,157

2.2. Участь у 
всеукраїнських масових 
заходах, конкурсах з 
питань дошкільної освіти

2.2.1. Забезпечення 
проведення обласного та 
районних і міських конкурсів 
"Дошкільний навчальний 
заклад майбутнього"

Міська, сільські ради Сільський, міський 
бюджети

10

 2.2.2. Забезпечити проведення 
в області конкурсу 
майстерності педагогічних 
працівників дошкільних 
навчальних закладів 
"Вихователь року"

Міська, сільські ради Сільський, міський 
бюджети

10

Завдання 3. Кадрове забезпечення
3.1. Підготовка та 
підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників 
дошкільних навчальних 

3.1.1. Забезпечення якісної 
підготовки педагогічних 
працівників дошкільних 
навчальних закладів

Міська, сільські ради Сільський, міський 
бюджети

 



закладів 3.1.2. Забезпечення 
підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників 
дошкільних навчальних 
закладів

Міська, сільські ради Сільський, міський 
бюджети

12

Завдання 4. Зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів
4.1. Проведення 
капітальних ремонтів 
будівель, котелень, дахів, 
споруд,комунікацій та 
обладнання державних 
та комунальних 
дошкільних навчальних 
закладів

4.1.1. Забезпечення 
капітального ремонту 
будівель державних та 
комунальних дошкільних 
навчальних закладів 

Міська, сільські ради Сільський, міський 
бюджети

32

4.1.2. Забезпечення 
проведення капітальних 
ремонтів котелень, дахів, 
споруд,комунікацій та 
обладнання державних та 
комунальних дошкільних 
навчальних закладів

Міська, сільські ради Сільський, міський 
бюджети

25

Завдання 5. Інклюзивна, інтегрована і спеціальна дошкільна освіта
5.1. Розвиток 
інклюзивної, 
інтегрованої і 
спеціальної дошкільної 
освіти

5.1.1. Забезпечення відкриття 
груп для дітей з вадами 
розвитку

Міська, сільські ради Сільський, міський 
бюджети

0

Завдання 6. Забезпечення функціонування здоров'язберігаючого середовища у дошкільних навчальних закладах
6.1. Розвиток 
фізкультури і спорту

6.1.1. Проведення фестивалю 
для дітей дошкільного віку 
"Гармонія руху"

Міська, сільські ради Сільський, міський 
бюджети

0

6.1.2. Проведення семінарів-
практикумів, майстер-класів 
для інструкторів з фізичної 
культури з питань 
здоров'язберігаючих 
технологій

Міська, сільські ради Сільський, міський 
бюджети

0

Усього за завданнями розвитку дошкільної освіти з місцевого бюджету 179,811

2. Розвиток загальної середньої освіти
Завдання 1. Підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти

1.1. Модернізація 
матеріально-технічної та 
методичної бази 
загальноосвітніх 
навчальних закладів

1.1.1. Придбання 
лабораторно-
демонстраційного обладнання 
для кабінетів з природничо-
математичних дисциплін 
( навчальних кабінетів) з: 
Фізики 1, математики 4

Відділ освіти 
райдержадміністрації, 
райметодкабінет

Районний бюджет 720

1.2.Підготовка та 
підвищення рівня 
професійної компетент-
ності вчителя, лаборанта

1.2.1. Проведення заходів 
(семінарів, тренінгів, 
практикумів, конференцій, 
"круглих столів") для 
педагогів-предметників 

Відділ освіти 
райдержадміністрації, 
райметодкабінет

Районний бюджет 0

1.2.3. Підготовка та 
підвищення кваліфікації, 
професійної компетентності 
вчителів природничо-
математичних дисциплін

Відділ освіти 
райдержадміністрації, 
райметодкабінет

Районний бюджет 25

1.3. Підвищення 
доступності, якості та 
відкритості природничо-
математичної освіти

1.3.1. Проведення 
моніторингових досліджень 
якості природничо-
математичної освіти

Відділ освіти 
райдержадміністрації, 
райметодкабінет

Районний бюджет 0



 1.3.2. Проведення 
інтелектуальних змагань з 
предметів природничо-
математичного напряму 
(турніри, інтернет-олімпіади, 
т.п.)

Відділ освіти 
райдержадміністрації, 
райметодкабінет

Районний бюджет 7,5

Усього за завданнями підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти з районного 
бюджету:

752,5

Завдання 2. Впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів 
інформаційно-комунікаційних технологій

2.1. Стовідсоткове 
забезпечення 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
сучасними навчальними 
комп’ютерними 
комплексами та 
системними і 
прикладними 
програмними 
продуктами

2.1.1. Придбати НКК 
(конфігурації N+1) для 
загальноосвітніх навчальних 
закладів району

Відділ освіти 
райдержадміністрації

Районний бюджет

120

2.2. Надання всім 
загальноосвітнім 
навчальним закладам 
швидкісного доступу до 
Інтернету з 
використанням сучасних 
технологій під’єднання 
для високоефективного 
доступу до освітніх 
ресурсів

2.2.1. Підключення до 
Інтернету  загальноосвітніх 
навчальних закладів у 
сільській місцевості 

Відділ освіти 
райдержадміністрації

Районний бюджет

15

2.3. Удосконалення 
системи підготовки та 
підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів у 
сфері впровадження 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій у навчально-
виховний процес, 
забезпечення 
стовідсоткового 
володіння такими 
знаннями усіма 
педагогічними 
працівниками

2.3.1. Завершити підготовку 
усіх вчителів за програмою 
Intel "Навчання для 
майбутнього" на базі опорних 
загальноосвітніх навчальних 
закладів району, міста

Відділ освіти 
райдержадміністрації

Районний бюджет

57,6

2.4. Створення системи 
веб-сайтів всіх 
загальноосвітніх 
навчальних закладів для 
опублікування кращих 
освітянських надбань, 
підтримки колективної 
та індивідуальної 
комунікації, формування 
мережних професійних 
об’єднань

2.4.1. Створити Веб-сайти у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах у сільській 
місцевості та міста. 
Забезпечити їх постійну 
підтримку та адміністрування

Відділ освіти 
райдержадміністрації

Районний бюджет

3

Усього за завданнями впровадження у навчально-виховний процес інформаційних технологій з 
районного бюджету

195,6

Завдання 3. Забезпечення безкоштовного підвезення учнів до місць навчання та додому



3.1. Придбання шкільних 
автобусів для 
перевезення учнів до 
місць навчання і додому

3.1.1. Придбання 1 шкільного 
автобуса для перевезення 
учнів

Відділ освіти 
райдержадміністрації

районний бюджет 170

3.2. Вирішення питань 
матеріально-технічного, 
кадрового забезпечення, 
безпечної експлуатації 
транспортних засобів

3.2.1. Матеріально-технічне, 
кадрове забезпечення, 
організація безпечної 
експлуатації шкільних 
автобусів

Райдержадміністрації Районний бюджет 1156,3

3.2.2. Забезпечення місць 
постійного зберігання 
шкільних автобусів
3.2.3. Затвердження 
відповідного режиму роботи в 
базових навчальних закладах, 
пристосованого до графіка 
підвезення дітей, розробка та 
затвердження спеціалізованих 
транспортних маршрутів 
шкільних автобусів

Усього за завданнями забезпечення безкоштовного підвезення учнів до місць навчання і додому з 
районного бюджету:

1326,3

3. Розвиток позашкільної освіти
Завдання 1. Упорядкування та розвиток мережі  позашкільних навчальних закладів

1.1. Збереження  мережі 
позашкільних 
навчальних  закладів, 
гуртків.

1.1.1. Створення  мережі 
гуртків у позашкільних 
навчальних закладах 

Відділ освіти 
райдержадміністрації, 
міська рада

міський бюджет 2,5

1.2.Проведення ка-
пітальних ремонтів 
будівель, споруд, 
комунікацій та 
обладнання 
позашкільних 
навчальних закладів

1.2.1. Проведення 
капітального ремонту 
районних позашкільних 
центрів учнівської молоді

 Відділ освіти 
райдержадміністрації

міський бюджет 5

Завдання 2. Створення умов для доступності дітей та молоді до якісної позашкільної освіти, 
поліпшення матеріально-технічної та методичної бази позашкільної освіти

2.1.Поліпшення 
матеріально-технічної та 
методичної бази 
позашкільної освіти 

2.1.1. Проведення 
модернізації навчальної, 
матеріально-технічної бази 
міських позашкільних 
навчальних закладів, 
оснащення їх сучасним 
обладнанням

Відділ освіти 
райдержадміністрації міська 
рада

міський юджет 9

2.1.2. Забезпечення 
позашкільних навчальних 
закладів навчальними та 
наочними посібниками з 
питань позашкільної освіти

Відділ освіти 
райдержадміністрації міська 
рада

міський бюджет 1,7

2.1.3. Оснащення 
позашкільних навчальних 
закладів комп'ютерами, 
універсальними навчально-
комп'ютерними комплексами

Відділ освіти 
райдержадміністрації міська 
рада

міський бюджет 20

2.1.4. Підключення 
позашкільних навчальних 
закладів до мережі Інтернет, 
створення спільноти 
позашкільних навчальних 
закладів в Інтернеті

Відділ освіти 
райдержадміністрації міська 
рада

міський бюджет 0



2.2. Участь у проведенні 
обласних масових 
заходів з дітьми та 
молоддю за напрямами 
позашкільної освіти

2.2.1. Проведення районних 
масових заходів з дітьми та 
молоддю за напрямами 
позашкільної освіти

Відділ освіти 
райдержадміністрації міська 
рада

міський бюджет 10

2.2.2. Участь у всеукраїнських 
масових заходах з дітьми та 
молоддю за напрямами 
позашкільної освіти

Відділ освіти 
райдержадміністрації міська 
рада

міський бюджет 6

2.3. Проведення 
комплексних 
екскурсійних програм 
для дітей і молоді

2.3.1. Проведення 
комплексних екскурсійних 
програм для дітей і молоді

Відділ освіти 
райдержадміністрації міська 
рада

міський бюджет 8,5

Завдання 4. Створення міжгалузевої системи підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів
4.1. Підготовка та 
підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників 
позашкільних 
навчальних закладів

4.1.1. Забезпечення 
підготовки та підвищення 
кваліфікації педагогічних 
працівників позашкільних 

навчальних закладів

Відділ освіти 
райдержадміністрації міська 
рада

міський бюджет 8

Завдання 5. Міжнародне співробітництво
5.1. Участь молоді з 
числа вихованців 
позашкільних 
навчальних закладів у 
міжнародних конкурсах, 
змаганнях, фестивалях

5.1.1. Забезпечення участі 
молоді з числа вихованців 
позашкільних навчальних 
закладів у міжнародних 
конкурсах, змаганнях, 
фестивалях 

Відділ освіти 
райдержадміністрації міська 
рада

міський бюджет 10

Усього за завданнями розвитку позашкільної освіти з міського бюджету 80,7
Завдання 6. Підтримка роботи з обдарованими і талановитими дітьми та молоддю

5.1. Організація роботи 
педагогічних 
працівників 
загальнооосвітніх, 
навчальних закладів з 
обдарованими і 
талановитими дітьми та 
молоддю

5.1.5. Створення автономних 
каталогів літератури з питань 
роботи з обдарованими і 
талановитими дітьми та 
молоддю

Відділ освіти 
райдержадміністрації, 
райметодкабінет

Районний бюджет 0

5.1.2. Забезпечення 
проведення конкурсів, 
конкурсів-захистів, 
учнівських олімпіад, турнірів 
і фестивалів, у тому числі 
мистецьких

  
Відділ освіти 
райдержадміністрації, 
райметодкабінет

Районний бюджет 69,275

5.1.3.Забезпечити адресну 
підтримку обдарованих і 
талановитих дітей та молоді, 
зокрема,шляхом грошових 
винагород переможцям І та ІІ 
етапів Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових 
дисциплін, переможців І та ІІ 
етапу конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії 
наук

Відділ освіти 
райдержадміністрації, 
райметодкабінет

Районний бюджет 47

5.2. Виявлення 
обдарованих і 
талановитих дітей та 
молоді і створення умов 
для її розвитку

5.2.1. Розширення мережі 
навчальних закладів з 
поглибленим і профільним 
вивченням окремих 
предметів, створення класів і 
груп з поглибленим 
вивченням навчальних 
предметів у загальноосвітніх 
навчальних закладах сільської 
місцевості

Відділ освіти 
райдержадміністрації

Районний бюджет 40



5.2.2. Забезпечити 
матеріальне заохочення 
педагогічних та науково-
педагогічних працівників, які 
підготували переможців ІІІ 
етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових 
дисциплін та ІІ етапу 
конкурсу-захисту науоков-
дослідницьких робіт учнів-
членів Малої академії наук 
України

Відділ освіти 
райдержадміністрації, 

Районний бюджет 12,5

Усього підтримки роботи з обдарованими і талановитими дітьми та молоддю з районного бюджету 168,775
Завдання 7.      Переоснащення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу на 2011-2015роки

                                                             І  розділ   «Шкільна котельня»

№ Прогнозовані
завдання

                                            Прогнозований обсяг фінансів
                                        Прогнозований     рік     виконання

        2011     2012      2013         2014
Назва ЗНЗ Сума

тис.
грн.

Назва ЗНЗ Сума
тис.
грн.

Назва ЗНЗ Сума
тис.
грн.

Назва ЗНЗ

1 Реконструкція
котелень та 

теплогенераторних

Тарасівська
ЗОШ І-ІІІ ст.

Слободо-
Петрівська

ЗОШ І-ІІІ ст.
Олексіївська
ЗОШ І-ІІ ст.

Рудківська ЗОШ 
І-ІІІ ст.

Майорщинська
ЗОШ І-ІІІ ст.
Гребінківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 

55,0

55,0

55,0
40,0

40,0

15,0

Мар’янівська
ЗОШ І-ІІІ ст.

(мережі
електрожив-

лення та
опалювальної

установки)

200,0 Сліпорід-
Іванівська

І-ІІ ст.

150,0

2 Будівництво
теплогенератор-

них

Гребінківська 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 

1

250,0 Короваївська
ЗОШ І-ІІІ ст.

Разом: 1 610,0 260,0 450,0 150,0
                                                                                                            ІІ  розділ   «Добудови шкіл»

№ Прогнозовані
завдання

                                            Прогнозований обсяг фінансів
                                        Прогнозований     рік     виконання

        2011     2012      2013         2014
Назва ЗНЗ Сума

тис.
грн.

Назва ЗНЗ Сума
тис.
грн.

Назва ЗНЗ Сума
тис.
грн.

Назва ЗНЗ

1 Забезпечити у 
закладах освіти, 

які розташовані у 
приміщеннях, що 

мають значний 
строк 

експлуатації 
належних умов 
для навчання 

          
        -

        
          -

 

       -        -

Разом:      - - - -
ІІІ  розділ   «Капітальні ремонти»



                                                            IV  розділ   «Оновлення школи»

№ Прогнозовані
завдання

                                            Прогнозований обсяг фінансів
                                        Прогнозований     рік     виконання

        2011     2012      2013         2014
Назва ЗНЗ Сума

тис.
грн..

Назва ЗНЗ Сума
тис.
грн..

Назва ЗНЗ Сума
тис.
грн..

Назва ЗНЗ

1 Придбання 
обладнання, 

верстатів, 
меблів для 

класних кімнат 
та їдалень

Короваївська
ЗОШ І-ІІІ ст.

Рудківська ЗОШ 
І-ІІІ ст.

Гребінківська
ЗОШ І-ІІІ ст. № 

2
Стукалівська 
ЗОШ І-ІІ ст.

50,0

50,0

50,0

50,0

Ульяновська
ЗОШ І-ІІІ ст.
Березівська
ЗОШ І-ІІ ст.
Олексіївська 
ЗОШ І-ІІ ст.

Гребінківська
ЗОШ І-ІІІ ст. № 

4

50,0

50,0

50,0

50,0

Майорщинська
ЗОШ І-ІІІ ст.
Сербинівська
ЗОШ І-ІІІ ст.
Григорівська
ЗОШ І-ІІ ст.

Гребінківська 
ЗОШ І-ІІІ ст. №1

50,0

50,0

50,0

50,0

Мар’янівська
ЗОШ І-ІІІ ст.
Овсюківська
ЗОШ І-ІІІ ст.
Кулажинська
ЗОШ І-ІІІ ст.
Тарасівська 
ЗОШ І-ІІІ ст.

РАЗОМ:   1 000,0 200,0 200,0 200,0
                                                                                                                V  розділ   «Книга для школи”

№ Прогнозовані
завдання

                                            Прогнозований обсяг фінансів
                                        Прогнозований     рік     виконання

2011 2012      2013         2014
Назва ЗНЗ Сума

тис.
грн..

Назва ЗНЗ Сума
тис.
грн..

Назва ЗНЗ Сума
тис.
грн..

Назва ЗНЗ Сума

№ Прогнозовані
завдання

                                            Прогнозований обсяг фінансів
                                        Прогнозований     рік     виконання

        2011     2012      2013         2014
Назва 
ЗНЗ

Сума
тис.
грн..

Назва ЗНЗ Сума
тис.
грн..

Назва ЗНЗ Сума
тис.
грн..

Назва ЗНЗ Сума
тис.
грн..

Назва ЗНЗ

1 Капітальний 
ремонт 

внутрішніх 
туалетів

Майорщинська
ЗОШ І-ІІІ ст.
Сербинівська
ЗОШ І-ІІІ ст.
Короваївська
ЗОШ І-ІІІ ст.

40,0

40,0

40,0

Мар’янівська
ЗОШ І-ІІІ ст.
Ульяновська
ЗОШ І-ІІІ ст.
Березівська

ЗОШ І-ІІІ ст.
Гребінківська

ЗОШ І-ІІІ ст. №4

40,0

40,0

40,0

80,0

Слободо-
Петрівська

ЗОШ І-ІІІ ст.
Ульяновська
ЗОШ І-ІІІ ст.

2 Капітальні 
ремонти 

каналізаційни
х

систем

Майорщинська
ЗОШ І-ІІІ ст.
Короваївська
ЗОШ І-ІІІ ст.

30,0

30,0

Мар’янівська
ЗОШ І-ІІІ ст

40,0 Слободо-
Петрівська

ЗОШ І-ІІІ ст.

3 Облаштуванн
я внутрішніх 

туалетів

Гребінкі
вська

гімназія

130,0 Гребінківська
ЗОШ І-ІІІ ст. 

№1

200,0 Кулажинська
ЗОШ І-ІІІ ст.

120,0 Олександрів-ська 
ЗОШ
І-ІІ ст.

60,0 Сліпорід-
Іванівська

ЗОШ І-ІІІ ст.

4 Капітальні 
ремонти 

приміщень

Гребінківська
ЗОШ І-ІІІ ст. № 

1(їдальня, 
початкові 

класи)

300,0 Ульяновська
ЗОШ І-ІІІ ст.
(відмостка)

Мар’янівська
ЗОШ І-ІІІ ст.
(відмостка)

40,0

20,0

РАЗОМ:  1460,0 130,0 500,0 360,0 300,0
 



1 Придбання 
навчальної 
літератури

5,0 5,0 5,0

РАЗОМ:     25,0 5,0 5,0 5,0
                                                          

Усього за завданнями Програми  переоснащення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу з 
районного бюджету:  4 095, 0 тис грн.

Керуючий справами районної ради                          О.В.Зоркін



Експертний висновок
до Комплексної програми освітньої галузі Гребінківського району на 2011-2015 роки

Комплексну  програму  освітньої  галузі  Гребінківського  району  на  2011-2015  роки 
розроблено  відділом  освіти  Гребінківської  райдержадміністрації  за  участю  керівників 
загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.
Програму було надано в управління економіки райдержадміністрації для складання експертного 
висновку14.02.2011 року.
Управління перевірило Програму на відповідність та повідомляє наступне.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Проект Програми складено згідно вимог Методичних цільових програм; моніторингу та звітності 
про їх виконання, затверджених наказом міністерства економіки України від 04.12.2006 № 367.

Структурна  послідовність  і  принципи  деталізації  Програми  відповідають  основним 
напрямкам,  що  визначені  в  Законі  України  «Про  загальну  середню  освіту»   вимог  указів 
Президента  України  від  30.09.10  № 926/2010  «Про  заходи  щодо  забезпечення  пріоритетного 
розвитку  освіти  в  Україні»,  від  30.09.10  №  927/2010  «Про  заходи  щодо  розвитку  системи 
виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді» у відповідності з проектами 
Державної цільової соціальної програми  підвищення якості шкільної природничо-математичної 
освіти на період до 2015 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.10 № 1720-
р),  постанови  Кабінету  Міністрів  України  «Про  продовження  строку  виконання  Державної 
цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки», відповідно до Державної 
цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року (постанова 
Кабінету Міністрів України від 27.08.10 № 785) Комплексної програми розвитку освітньої галузі 
Полтавської області на 2011-2015 роки, затверджена рішенням Полтавської обласної ради від 1 
лютого 2011 року і спрямована на забезпечення стійкого розвитку системи шкільної природничо-
математичної освіти в районі, її ефективності, оновлення і прискореного запровадження нових 
форм і  технологій  організації  освітнього  процесу,  підтримку  обдарованої  молоді,  розвиток  її 
творчого потенціалу, самореалізації особистості. 

Реалізація  Програми  дозволить  створити  умови  для  виконання  державного  стандарту 
базової і повної загальної середньої освіти з урахуванням переходу загальноосвітніх навчальних 
закладів  до  оновленого  змісту  шкільної  природничо-математичної  освіти,  забезпечити  у 
загальноосвітніх  навчальних  закладах  району  якісний  супровід  навчально-виховного  процесу 
відповідно до вимог сучасного розвитку освіти й науки,  сприятиме удосконаленню діяльності  
закладів освіти, педагогічних колективів у питаннях пошуку, розвитку й підтримки талановитих 
дітей і підлітків, стимулювання розвитку їх творчого потенціалу. 

Актуальність  програми  ґрунтується  також  на  гострій  потребі  дошкільних, 
загальноосвітніх,  позашкільних  закладів  Гребінківського  району  у  навчально-методичній 
літературі,  яка  сприятиме  ефективному  впровадженню  регіонального  компоненту  освіти. 
Програма дозволить забезпечити педагогічних працівників району друкованою продукцією, яка 
містить  найновіші  досягнення  психолого-педагогічної  науки,  передовий  педагогічний  досвід, 
ознайомлює з інноваційними технологіями в освіті.
Виконання  Програми  в  повній  мірі  можливе  лише  за  умови  стабільності  фінансування  її 
складових.  Тому,  як  досягнення  Програми  слід  відмітити,  що  планується  забезпечити 
обов’язкове фінансування заходів Програми, якщо такі потребують витрат з районного бюджету, 
в розмірі 6798,686 тис. грн. на п’ять років реалізації програми.

Позитивним моментом Програми є покращення умов здобуття повної загальної середньої 
освіти, поліпшення навчально-методичного забезпечення, розробка нових програм, навчальних 
посібників,  методик,  які  б  відповідали  інтересам  учнів  і  можливостям  педагогів;  здійснити 
профілізацію  старшої  школи;  відповідність  санітарно-технічним  нормам  загальноосвітніх 
навчальних закладів.
                                        РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ



Програма  передбачає  придбання  кабінетів  математики  та  фізики,  шкільних  автобусів, 
реконструкції  котелень,  будівництво  теплогенераторних,  облаштування  внутрішніх  туалетів, 
відкриття груп в дитячих садочках.

Слід відмітити, що видатки на вищезгадані цілі, можливі лише за наявності відповідного 
фінансування з районного бюджету.
                                                       ВИСНОВКИ

На нашу думку Комплексна програма направлена на покращення умов здобуття повної 
загальної  середньої  освіти,  поліпшення  навчально-методичного  забезпечення,  розробка  нових 
програм,  навчальних  посібників,  методик,  які  б  відповідали  інтересам  учнів  і  можливостям 
педагогів.

Начальник  управління економіки                                           Л.Степаненко

Начальник фінансового управління                                          В.Педоряка


