


Вступ 

  У 2020 році завершилася реалізація Програми розвитку освітньої галузі 

Миколаївщини, що була розрахована на 2017 – 2020 рр. (прийнята на сесії Миколаївської 

районної ради від 20.12.16 р., №132). За цей час в освіті відбулося чимало змін , 

обумовлених процесами модернізації національної системи освіти в Україні. 

 Нова  Програма розвитку освіти Миколаївщини 2021 -2025 роки (далі - Програма) 

визначає стратегічні пріоритети розвитку й осучаснення освіти Миколаївської 

територіальної громади, враховує відповідну Програму розвитку галузі в області, ресурсні 

можливості й потреби громади. 

 Програма спрямована на забезпечення особистісного розвитку суб´єктів освітнього 

та виховного  процесів шляхом оптимізації мережі освітніх закладів, осучаснення уроку як 

основної форми освітнього процесу, методів, засобів навчання й виховання, системи 

дошкільної освіти, удосконалення  контролю й оцінювання діяльності закладів освіти. 

 Механізми реалізації Програми базуються на тісній співпраці з державними, 

обласними, районними програмами, програмами Миколаївської міської ради,  стратегіями 

розвитку освітніх установ та Програмами розвитку ЗЗСО, ЗДО, ПЗО. Фінансування 

заходів Програми передбачає раціональне використання коштів державного, обласного, 

районного, міського бюджетів та залучення позабюджетних надходжень (спонсорських та 

благодійних коштів).  

Нормативно-правовою основою Програми є Конституція України; закони України 

„Про освіту”, „Про повну загальну середню освіту”,  „Про дошкільну освіту”, „Про 

позашкільну освіту”, „Про професійно-технічну освіту” „Про вищу освіту”,  „Про 

Національну програму інформатизації”, „ Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні”; Укази Президента України „Про невідкладні заходи щодо 

забезпечення функціонування розвитку освіти в Україні”,  „Про додаткові заходи щодо 

підвищення якості освіти в Україні”, „Про заходи щодо забезпечення пріоритетного 

розвитку освіти в Україні”. 

Програма є логічним продовженням Програми розвитку освіти Миколаївщини на 

2017 -2020 роки. Вона повністю узгоджується із Стратегією розвитку Львівщини до 2027 

року, Програмою її розвитку на 2021 – 2025 роки.  

Кошти державних, обласних субвенцій, що надходили щорічно, ефективно 

використані на вдосконалення матеріально-технічної та навчально-методичної баз ЗЗСО, 

ЗДО, ЗПО. 

 

 

 

 

 

 

 



Мережа закладів загальної середньої освіти 

На території Миколаївської міської ради сформовано достатню мережу освітніх 

установ, яка забезпечує рівний доступ до освітньої  діяльності всім дітям дошкільного й 

шкільного віку.  

За станом на 01.01.2021 року функціонує 15 закладів загальної середньої освіти, а 

саме: 

1 Миколаївська ЗОШ І ст., у якій навчається 310 дітей. Загалом початковою 

освітою охоплено 1775 учнів.  

1 Миколаївська гімназія 

1 ОНЗ «Більченський НВК» з двома філіями (Криницька ЗОШ І-ІІ ст., Болонська 

ЗОШ І ст..) 

4 ЗЗСО І-ІІІ ст. (Миколаївська ЗОШ №1, Великогорожаннівська, Новосілко-

Опарська, Колодрубівська ЗОШ) 

5 НВК ( Гірський НВК, Миколаївський НВК, Рудниківський НВК, Дроговизький 

НВК, Раделицький НВК) 

3 ЗЗСО І-ІІ ст.. (Вербізька ЗОШ, Малогорожанківська ЗОШ, Устянськка ЗОШ) 

У 226 класах навчається 4296  учнів. Середня наповнюваність становить 19,01 % 

учня в класі.  У 6-ти ЗЗСО  працює 6 груп продовженого дня з кількістю 180 учнів.  

У Миколаївській ЗОШ І-ІІІ ст.. №1 працюють  класи «Інтелект України» (за 

програмою МОН). 

Шкільний автобус 

Усі діти, які проживають на території громади, забезпечені рівним доступом для 

здобуття освіти. Вирішено проблему довезення  учнів і педагогічних працівників  до місць 

навчання й додому. Відповідно до ст. ст. 8, 9 Закону України «Про повну загальну 

середню освіту» 5 автобусів «Школярик»  безоплатно регулярно підвозять  до ЗЗСО і 

додому 342 учні, 54 педпрацівники. Управління освіти, культури, молоді та спорту 

постійно контролює це питання, оперативно реагує на звернення батьків дітей щодо 

вдосконалення розроблених маршрутів.  

 

Розвиток інтелектуальних здібностей учнів 

Для задоволення освітніх потреб обдарованих дітей, розвитку індивідуальних 

здібностей у районі функціонують 2 позашкільні навчальні заклади: Миколаївський 

міський будинок дитячо-юнацької творчості та Миколаївська дитячо-спортивна школа, у 

яких займається… дітей. У ЗЗСО функціонує 95 гуртків. Крім того, у кожному освітньому  

закладі є свої напрацювання з виявлення здібних дітей, творчого розвитку їх нахилів. Про 

це свідчать результати, участі учнів у районних, обласних і всеукраїнських 

інтелектуальних конкурсах і турнірах, у предметних олімпіадах. 



25 % школярів охоплено гуртковою роботою у позашкільних навчальних закладах. 

У Миколаївській РДЮСШ у 36 спортивних секціях навчається 519 учнів, а в 

Миколаївському БДЮТі у 45 групах - 675 дітей. 

 

Освіта дітей з особливими освітніми потребами 

Успішно функціонує комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області. За висновками 

фахівців КУ «ІРЦ» для 39 дітей організовано інклюзивне навчання у 32 класах у 2020-

2021 н.р.. 

Інформатизація системи освіти 

Усі освітні установи Миколаївської міської ради  забезпечені  комп’ютерною 

технікою, мультимедійними засобами навчання, кабінетами для вивчення предметів 

природничого циклу. 

Усі освітні установи  підключені до мережі інтернет, створені шкільні WEB-сайти. 

У 2020 році завершено капітальний ремонт внутрішніх санвузлів у кожному 

освітньому закладі відповідно до санітарних вимог. 

 

Харчування учнів 

У 2020 році харчуванням було  охоплено 5314 учнів (100% від загальної кількості 

дітей) . Середня вартість харчування одного учня початкової школи становить 17,65 грн. у 

день. У 2020 році безоплатно харчуються всі учні 1-4 класів , діти–сироти та діти, 

позбавлені батьківського піклування, діти, переселені із зони АТО, діти, батьки яких 

загинули в зоні АТО, діти, батьки яких демобілізовані із зони АТО. Усього передбачено 

4372,448 тис.грн.. Окрім цього, безоплатним харчуванням охоплено 30 дітей–сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування; 6 дітей тимчасово переміщених із зони 

АТО; 116 дітей учасників АТО, із них 63 дітей – учні 5-11 класів;діти, батьки яких є 

учасниками Революції Гідності,  діти, які навчаються в інклюзивних класах.  

У вересні 2020 року закуплено 30 комплектів спортивного одягу для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, на суму 30 тис. грн. за кошти районного 

бюджету.  

Професійний розвиток педагогічних працівників 

Щорічно у квітні засідає атестаційна комісія ІІ-го рівня. Апеляцій у атестаційну 

комісію ІІ рівня не надходило.  

П’ять учителів пройшли сертифікацію і отримали відповідний сертифікат. 

Учителька української мови та літератури Юзич Ганна Павлівна Колодрубівської ЗОШ І-

ІІІ ступенів виборила почесне друге місце у ІІ турі всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року-2021» в номінації «Українська мова та література». 



Учителька математики Івашків Марія Василівна Миколаївського НВК посіла 

почесне третє місце у ІІ турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2021»  в номінації  

«Математика» 

Зовнішнє незалежне оцінювання 

З часу впровадження ЗНО в районі щорічно проводиться належна інформаційно 

роз´яснювальна й організаційна робота щодо залучення випускників до пробного та 

основного тестування. За підсумками 2019-2020 навчального року 396  учнів ЗЗСО району 

закінчили 9 клас і одержали свідоцтва про базову загальну середню освіту, у тому числі 29 

(7,3 %) дітей – із  відзнакою. Повну загальну середню освіту здобули 229 випускників 11 

класів, 29 з яких (12,6%) нагороджені золотою і 9  (3,9%) срібною медалями.  

Важливо зазначити , що одинадцятикласники успішно пройшли ДПА у формі ЗНО 

з української мови, історії України та математики. 16 випускників шкіл району під час 

сертифікаційного тестування набрали більше 195 балів. Учениця Миколаївського НВК 

Біляк Анна набрала 200 балів при складанні ЗНО з Історії України, а учень Миколаївської 

гімназії Здебський Степан - 199 балів з фізика. Дирекції Миколаївської гімназії та ЗОШ 

№1, на базі яких проведено ЗНО забезпечили організацію проведення на високому рівні. 

Відділ освіти щорічно моніторить рівень навченості випускників на ЗНО з різних 

предметів, питання його результативності є предметом обговорення на нарадах директорів 

і на засіданнях педрад ЗЗСО., 

Подаємо  рейтинг ЗЗСО І-ІІІ ступенів району за підсумками ЗНО  у 2020 році серед 

освітніх установ Львівщини: 

Назва навчального закладу Місце TOP 
Рейт. 

бал 

Бал 

ЗНО 

Учнів / 

тестів 

Склав 

(%) 

Миколаївський НВК "ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Миколаївської 

райради Львівської обл. 
10 263 141.7 165.8 10/35 100 

Миколаївська гімназія Миколаївської райради Львівської 

обл. 
16 331 139.9 161.8 35/111 98 

Гірський НВК (ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ) Миколаївської 

райради Львівської обл. 
18 345 139.6 162.3 23/78 99 

Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Миколаївської райради 

Львівської обл. 
49 782 132 152.2 41/135 98 

Роздільська ЗОШ І-ІІІ ст. Миколаївської райради 

Львівської обл. 
63 949 130.4 152.2 16/53 96 

Київецький НВК "ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Миколаївської 

райради Львівської обл. 
64 963 130.3 152.5 13/31 100 

Дроговизький НВК "ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ" Миколаївської 

райради Львівської обл. 
79 1135 128.4 149.8 18/55 98 

Новосілко-Опарська ЗОШ І-ІІІ ст. Миколаївської райради 

Львівської обл. 
141 1846 122.6 143.6 11/29 100 

Рудниківський НВК "ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Миколаївської 

райради Львівської обл. 
190 2610 117.9 137.9 12/37 95 

ОНЗ "Більченський НВК (ЗНЗ-ДНЗ) Миколаївської 

райради Львівської обл. 
196 2721 117.2 136.9 16/47 91 

Березинська ЗОШ І-ІІІ ст. імені А. Марунчака 

Миколаївської райради Львівської обл. 
386 6383 97.7 114.4 9/31 87 

Великогорожаннівська ЗОШ І-ІІІ ст. Миколаївської 

райради Львівської обл. 
400 6860 94.5 110.9 5/16 81 

Колодрубівська ЗОШ І-ІІІ ст. Миколаївської райради 

Львівської обл. 
440 7862 85.4 100.2 10/21 76 



Мета і завдання програми 

Мета програми – створення сприятливих і безпечних умов для розвитку якісної та 

сучасної освіти Миколаївської міської ради  відповідно до потреб, запитів  суспільства та 

громади. 

Завдання програми  

1. Продовжувати розвивати дошкільну освіту, розширювати мережу ЗДО, 

забезпечити  належну підготовку дітей до навчання в школі. 

2. Створити необхідну матеріально-технічну та навчально-методичну бази для 

забезпечення доступної освіти для дітей п’ятирічного віку та учнів шкіл 

відповідно до сучасних вимог. 

3. Забезпечити вдосконалення професійного росту  педагогічних працівників. 

4. Продовжити регулярне та безоплатне підвезення учнів, дітей дошкільного віку 

та педагогічних працівників у сільській місцевості до місць навчання (роботи) 

та додому відповідно до чинного законодавства. 

5. Здійснювати заходи, спрямовані на збереження здоров´я дітей, безпеки 

життєдіяльності учнів і працівників освітніх закладів. 

6. Розвивати діяльність освітніх округів, сприяти вибору старшокласниками шкіл 

відповідного профілю навчання за здібностями та інтересами. 

7. Удосконалити діяльність КУ «Центр професійного розвитку пелагічних 

працівників» Управління освіти, культури, молоді та спорту, спрямувати її на 

безпосередню роботу з підвищення фаховості педпрацівників, на активне 

впровадження в освітній процес сучасних технологій. 

8. Допомогти створити в освітніх закладах комплексну національно орієнтовану 

систему виховання. 

9. Продовжити роботу з пошуку, підтримки й розвитку здібних дітей , 

активізувати діяльність позашкільних закладів освіти. 

10. Забезпечити реконструкцію та модернізацію систем опалення в освітніх 

закладах , створити систему енергозберігаючих заходів. 

11. Удосконалити систему управління освітою міської громади шляхом активізації 

роботи піклувальних рад освітніх закладів та використання ІКТ 

 

Механізм реалізації та порядок фінансування програми 

 Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів державного, 

обласного, районного, місцевого бюджетів, закладених у кошториси Управління  освіти, 

культури, молоді та спорту та освітніх закладів громади, надходжень, виділених на 

виконання Програми, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

Усього для реалізації програми необхідно….. 



Мета контролю – моніторити й координувати їх ефективність, вплив на 

вдосконалення освітнього процесу в закладах, а також відповідність рівня розвитку освіти 

громади програмним завданням. 

Звіт про результати реалізації Програми заслуховується щоквартально в терміни, 

визначені рішенням Миколаївської міської ради на засіданні відповідної депутатської 

комісії Миколаївської міської ради. 

Після погодження на засіданні названої комісії можливих змін до «Програми 

розвитку освіти Миколаївщини на 2021 -2025 роки» для ухвалення необхідних змін 

питання виноситься на сесію міської ради. 

Управління  освіти, культури, спорту та молоді забезпечує цільове та ефективне 

використання бюджетних коштів у межах, визначених бюджетних призначень. Експертиза 

завдань, заходів і показників, унесених до Програми, здійснюється спеціалістами 

фінансового управління Миколаївської міської ради. 

 



Розділ І. Мережа закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти 

Підпрограма 1.Мережа закладів загальної середньої освіти та закладів 

дошкільної освіти 

2021 2022 2023 2024 2025 Очікувані результати 

Назва проекту 1.1.Розвиток мережі ЗЗСО та ЗДО       

 

 

 

 

 

Модернізація 

матеріально-

технічної бази ЗДО 

1.Відкриття навчально-виховних комплексів 

Відкриття групи в Колодрубівському ЗЗСО (20 дітей з повним 

перебуванням)  , переведення групи у Дроговизькому НВК 

2.Поточний ремонт приміщень Колодрубівського ЗЗСО для 

відкриття 1 групи. 

3.Комп’ютеризація закладів дошкільної освіти 

4. Капітальний ремонт 
5.Покращення матеріально-технічного стану групових приміщень 

закладів дошкільної освіти, НВК 

6.Привести у відповідність до чинних  санітарно-гігієнічних норм 

обладнання ігрових, спортивних майданчиків ЗДО, НВК 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Створення належних умов 

для здобуття дошкільної 

освіти. 

Відкриття груп з 

довготривалим перебуванням 

у Дроговизькому НВК та 

Колодрубівському ЗЗСО І-ІІІ 

ст.. 

Збільшення місць у діючих 

навчальних закладах.  

Забезпечено ЗДО 

комп‟ютерами 

Створення належних умов 

для організації харчування 

вихованців. 

Створення належних умов 

перебування дітей у 

дошкільних навчальних 

закладах. 

 

Джерела 

фінансування 

Кошти районного бюджету, області, сільських рад.       

Виконавці 

проекту 

Управління освіти, культури , молоді та спорту Миколаївської 

міської ради Стрийського району Львівської області 

      

Цільова аудиторія Управління освіти, культури , молоді та спорту Миколаївської 

міської ради , педагогічні працівники району. 

      

 

 

 



 

 

Підпрограма 1. Мережа закладів загальної середньої освіти та закладів 

дошкільної освіти 

2021 2022 2023 2024 2025 Очікувані 

результати 

Назва проекту 1.2. Модернізація змісту дошкільної освіти       

Опис 

 заходів 

проекту 

 

1. Забезпечити  педкадрами з фаховою  освітою ЗДО та 

створити  відділ (сектор дошкільної освіти) у районному 

управлінні освіти. 

2. Впровадити Базовий компонент дошкільної освіти (нової 

редакції) 

3. Впровадити програми розвитку дітей старшого 

дошкільного віку «Впевнений старт»,  «Українське 

дошкілля» 

 

4. Забезпечити проведення семінарів-практикумів з питань 

дошкільної освіти щодо компетентнісного підходу в 

освітньому процесі, розроблення та впровадження 

авторських методик ,програм із здоров‟язберігаючих 

технологій дошкільників.   

5. Забезпечити проведення конкурсів фахової майстерності: 

«Кращий вихователь року», «Кращий завідувач  ЗДО 

року», «Кращий ЗДО року» та забезпечити відзначення Дня 

дошкільника 

 

 

6. Забезпечити збалансоване харчування, медичне 

обслуговування, оздоровлення дітей у ЗДО та НВК. 

 

7. Забезпечити  оновлення ігрових, спортивних майданчиків, 

спортзалів у ЗДО та НВК 

 

 

8. Продовжити створення Консультативних центрів для 

батьків 

     100% ЗДО забезпечено  

педкадрами з фаховою  

освітою  

Впроваджено Базовий 

компонент дошкільної 

освіти (нової редакції) у 

100% ЗДО 

Впроваджено програми 

розвитку дітей старшого 

дошкільного віку 

«Впевнений старт», 

«Українське дошкілля» 

Проведено семінари- 

практикуми з питань 

дошкільної освіти 

вихотелів, муз керівників  

та керівників ЗДО 

 

Забезпечено проведення 

конкурсів фахової 

майстерності: «Кращий 

вихователь року», «Кращий 

завідувач  ЗДО року», 

«Кращий ЗДО року» та 

забезпечено відзначення 

Дня дошкільника  

Забезпечено збалансоване 

харчування, медичне 

обслуговування, 

оздоровлення дітей у 100% 



ЗДО та НВК. 

 

Оновлено ігрові, спортивні      

майданчиків, спортзалів 

 

Створено 2 

Консультативні 

центри для батьків 

Джерела 

фінансування 

Кошти миколаївської міської ради, обласного бюджету, 

спонсорські та інші кошти, не заборонені законом 

      

 

 

Підпрограма 

 

1. Мережа закладів загальної середньої освіти та закладів 

дошкільної освіти 

2021 2022 2023 2024 2025  

Очікувані результати 

 

Назва проекту 1.3.Розвиток інтелектуальних здібностей учнів       

Опис 

 заходів 

проекту 

 

1. Забезпечити виплату Шевченківської преміі для 

переможців Всеукраїнської олімпіади з української 

мови  

2. Забезпечити проведення  олімпіад, конкурсів, 

турнірів,  спрямованих  на виявлення й 

самореалізацію обдарованої  учнівської  молоді 

3. Забезпечити участь учнів ЗЗСО громади в обласних 

етапах: 

- Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін  

- Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідних робіт 

- Всеукраїнських турнірів з основ наук  

- Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика 

- Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені 

Тараса Шевченка 

4. Забезпечити участь учнів ЗЗСО громади у навчанні в 

дистанційній школі ОМАН для обдарованої 

учнівської молоді з сільської місцевості  

 

       

 

 

-Провести Іта ІІ етапи олімпіад 

із базових дисциплін 

 

 

-Забезпечити  участь учнів 

громади в обласних етапах 

олімпіад, конкурсів, турнірів 

 

 

 

 

 

-Забезпечити участь учнів 

унавчанні в дистанційній школі 

ОМАН для обдарованої 

учнівської молоді з сільської 

місцевості  

-Забезпечити преміювання 



 

5. Забезпечити преміювання учнів, які стали 

переможцями Всеукраїнських, Міжнародних 

,обласних олімпіад, конкурсів, турнірів та учителів, 

які їх підготували 

 

6. Забезпечувати участь учнів ЗЗСО громади у літніх 

профільних школах-таборах для обдарованої 

учнівської молоді 

 

 

7. Залучати учнів до участі в інтерактивних конкурсах 

«Кенгуру», «Колосок», «Левеня», «Бобер», 

«Лелека»,»Кришталева сова». 

учнів, які стали переможцями 

Всеукраїнських, Міжнародних 

олімпіад, конкурсів, турнірів та 

учителів, які їх підготували 

-Забезпечено участь у   літніх  

профільних  школах-таборах  

для обдарованої учнівської 

молоді 

 

-Залучати учнів до участі в 

інтерактивних конкурсах 

«Кенгуру», «Колосок», 

«Левеня», «Бобер», 

«Лелека»,»Кришталева сова». 

Джерела 

фінансування 

 

Кошти програми 

Місцевий бюджет 

Позабюджетні кошти (внески громади, спонсорів тощо) 

      

Виконавці 

проекту 

 

Управління освіти, культури , молоді та спорту Миколаївської 

міської ради Стрийського району Львівської області 
      

Цільова 

аудиторія 

 

Учні та педагогічні колективи закладів загальної 

середньої освіти Миколаївської міської ради 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ ІІ. Освіта осіб з особливими потребами 

Підпрограма 4. Освіта осіб з особливими освітніми потребами 2021 2022 2023 2024 2025 Очікувані результати 

Назва проекту 4.1.  Рання корекція 

Опис заходів 1. Здійснювати ранню корекцію вад дітей дошкільного та 

шкільного віку. 

     Рання корекція фізичних вад 

(мовлення) 

Джерела 

фінансування 

       

Виконавці 

проекту 

Управління освіти, культури , молоді та спорту Миколаївської 

міської ради , ІРЦ,  учителі- логопеди 
      

Цільова 

аудиторія 

Діти раннього, дошкільного та шкільного віку, вчителі- 

логопеди, батьки 

      

Назва проекту 4.2. Розвиток інклюзивної форми навчання в освітніх закладах 

Опис заходів 1. Проводити  аналіз даних про дітей, які потребують 

навчання в умовах інтегрованого або інклюзивного 

навчання. 

2.  Вивчити потреби освітінх закладів для забезпечення 

інклюзивної організації навчання дітей з ООП.  

3. Упроваджувати  інклюзивнуформу організації навчання 

дітей з особливими педагогічними потребами, створити 

матеріальні та технічні умови, забезпечити навчально-

дидактичні та корекційні засоби, організувати курсову 

підготовку кадрів. 

4. Забезпечувати курсову підготовку педагогічних кадрів 

для ефективного здійснення інклюзивного навчання та 

забезпечення корекційного компоненту індивідуальної 

форми навчання. 

 

 

 

5. Здійснювати просвітницьку роботу серед населення 

щодо формування толерантного ставлення до дітей – 

інвалідів, активно співпрацювати з громадськими 

організаціями, відповідними службами, центральною 

районною лікарнею, товариством ” Червоного Хреста “, 

батьківськими об‟єднаннями та громадськими 

     - Створення банку даних 

дітей, що можуть навчатись в 

інклюзивних класах. 

-Створення бази даних 

 

-Реалізація інклюзивного 

навчання (відкрито 6 класів 

для 7 дітей) 

 

 

-Підвищення професійного 

рівня педагогічних кадрів 

для ефективного здійснення 

інтегрованого навчання та 

забезпечення корекційного 

компоненту індивідуальної 

форми навчання. 

-Підвищення просвітницької 

діяльності серед населення 

щодо формування 

толерантного ставлення до 

дітей–інвалідів. 



 

Назва проекту 4.3. Психолого- медико- педагогічна допомога 2021 2022 2023 2024 2025  

Опис заходів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Постійно поповнювати та уточнювати базу даних дітей з 

особливими освітніми потребами. 

2. Здійснювати психолого- педагогічне вивчення дітей з 

метою виявлення порушень їхнього психофізичного 

розвитку 

 

3. Організувати роботу щодо відкриття  спеціальних груп 

компенсуючого типу для дітей з порушенням мовлення у 

ЗДО Миколаївської міської ради 

4.Забезпечити соціально-медико-психологічний супровід 

дітей з особливими освітніми потребами, а також соціально-

педагогічний патронаж сімей, у яких виховуються діти з 

особливостями психофізичного розвитку. 

5.Проводити просвітницькі, соціально-психологічні тренінги 

у рамках різноманітних проектів 

 

6. Організувати при ІРЦ постійно діючий семінар-практикум 

з проблем навчання дітей з особливими освітніми 

потребами, лекторій для батьків дітей з особливими 

потребами. 

7. Надавати  медико-психолого-педагогічну допомогу в 

освітніх закладах. 

 

 

8. Забезпечити КУ «ІРЦ» спеціалістами відповідно до 

Положення . 
 

     -Банк даних 

 

-Забезпечення своєчасної 

корекційної  допомоги дітям 

з особливими освітніми 

потребами 

-Усунення вад мовлення. 

 

 

-Соціально-медико-

психологічний супровід 

дітей з особливими освітніми 

потребами. 

 

-Привернення уваги 

суспільства до дітей з 

особливими потребами. 

-Ознайомлення педагогів з 

сучасними методами 

навчання дітей з особливими 

потребами. 

-Допомога в організації 

навчально-виховного 

процесу для дітей з 

особливими потребами. 

-Організація ефективного 

функціонування КУ «ІРЦ» 

організаціями. 

 

Джерела 

фінансування 

        

Виконавці 

проекту 

Управління освіти, культури , молоді та спорту 

Миколаївської міської ради , ІРЦ , директори шкіл, батьки 

      

Цільова 

аудиторія 

Діти з особливими освітніми потребами. Педагогічні 

працівники. 

      



 

 
 Миколаївської міської ради 

 

Джерела 

фінансування 

 

       

 

 

Виконавці 

проекту 

Управління освіти, культури , молоді та спорту 

Миколаївської міської ради ,КУ « ІРЦ» 
      

Цільова 

аудиторія 

Діти з особливими освітніми потребами, батьки, учителі.       

 

Назва проекту 4.4. Спеціальні програми реабілітації дітей 2021 2022 2023 2024 2025  
Опис заходів 1. Забезпечити освітні заклади відповідними 

програмами, підручниками та посібниками, 

дидактичними матеріалами тощо. 

 

2. Розробка методичних рекомендацій щодо 

особливостей навчання, комплексної реабілітації, 

створення передумов для соціалізації дітей дошкільного 

та шкільного віку в умовах інклюзії 

 

     Забезпечення освітніх 

закладів відповідними 

програмами та 

підручниками. 

Методичні рекомендації 

Джерела 

фінансування 

       

Виконавці Управління освіти, культури , молоді та спорту 

Миколаївської міської ради ,КУ « ІРЦ» 
      

Цільова 

аудиторія 

Директори ЗЗСО, ЗДО, педагоги.       

 

 

 

 



 

 

Розділ ІІІ Інформатизація системи освіти 

 

Підпрограма 

 

3. Інформатизація системи освіти 

2021 2022 2023 2024 2025  

Очікувані результати 

 

Назва проекту 3.1. Модернізація комп’ютерної бази  освітніхзакладів 

 

      

Опис 

 заходів 

проекту 

 

1.  Продовжувати закупівлю навчальних комп„ютерних 

комплексів для закладів загальної середньої освіти І- ІІІ 

ступенів, І-ІІ ступенів ,шкіл І ступеня  та Миколаївської 

гімназії ...(оновлення комп‟ютерною технікою ЗДО) 

2. Закупляти   мультимедійні  комплекси, планшети, 

ноутбук тощо  для усіх освітніх  закладів  

3. Закупити  інтерактивнідошки для закладів загальної 

середньої освіти Миколаївської міської ради 

      Забезпечувати  освітні 

заклади комп„ютерними 

комплексами 

 Закупляти мультимедійні 

комплекси 

 Закупляти  інтерактивні 

дошки 

 

Джерела 

фінансування 

 

Кошти державного  бюджету       

Виконавці 

проекту 

 

Управління освіти, культури , молоді та спорту 

Миколаївської міської ради 

      

Цільова 

аудиторія 

 

 Управління освіти, культури , молоді та спорту 

Миколаївської міської ради Миколаївська гімназія  

 опорні носвітні заклади  

   ЗЗСО громади.  

  органи місцевого самоврядування 

      

 

 

 



 

 

 

Підпрограма 

 

3. Інформатизація системи освіти 

2021 2022 2023 2024 2025  

Очікувані результати 

 

Назва проекту 3.2. Інформаційний освітній простір 

 

      

Опис 

 заходів 

проекту 

 

1. Підключення всіх  освітніх закладів рагромади  до 

високошвидкісного Інтернету. 

2. Систематичне наповнення  веб-сторінок всіх Управління 

освітою,  закладів освіти. 

3. Організація конкурсу веб-сайтів: закладів освіти , освітніх 

округів, позашкільних освітніх  закладів.  

4. Створення єдиного інформаційного 

просторуМиколаївської громади 

5. Придбання літератури для поповнення бібліотечних 

фондів бібліотек ЗЗСО, ЗДО, ЗПО 

     -Підключити усі  ЗЗСО, 

ЗДО, ЗПО  до 

високошвидкісного 

Інтернету. 

- систематичне наповнення  

веб-сторінок закладів 

освіти та  освітніх округів. 

 -Забезпечити передплату 

фахових періодичних 

видань для ЗЗСО громади 

Джерела 

фінансування 

 

Кошти обласного та місцевих бюджетів, інші кошти, не 

заборонені законами України 

      

Виконавці 

проекту 

 

Управління освіти, культури , молоді та спорту 

Миколаївської міської ради 

      

Цільова 

аудиторія 

 

Управління освіти, культури , молоді та спорту 

Миколаївської міської ради. 

Миколаївська гімназія ,  

заклади освіти громади, опорна школа  

    Місцева громада та органи місцевого самоврядування 

      

 

 

 



Підпрограма 3. Інформатизація системи освіти 2021 2022 2023 2024 2025 Очікувані результати 

 

Назва проекту 3.3. Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому  

процесі 

      

Опис 

 заходів 

проекту 

 

1. Забезпечити участь педагогічних працівників громади у  

навчанні за очно-дистанційним курсом «Інтернет для 

вчителя», інших онлайн-курсах 

2.  Забезпечити участь  педагогічних працівників у  навчанні 

за програмами «Використання «Хмарних» технологій в 

освітньому процесі» 

3. Забезпечити участь  учителів інформатики у навчанні за 

програмами  сучасних технологій  для адміністрування 

комп‟ютерного класу та здійснення контролю знань 

 

5.Організувати підготовку учителів інформатики та 

початкових класів  до викладання предмета 

«Інформатика» 

6.Організувати підготовку вчителів інформатики до 

викладання інформатики в 5-9, 10-11 класах відповідно 

до сучасних вимог 

 

      Партнерство у 

навчанні» 6 тренінгів,» 

Цифрові технології»-4 

тренінги 

 Підготовка 

педагогічних 

працівників до 

викладання 

предмета«Інформатика

» у початкових класах  

 Підготовка вчителів 

інформатики до 

викладання 

інформатики в 5-9 

класах ЗЗСО  

 

Джерела 

фінансування 

 

Кошти обласного та місцевого бюджетів, інші кошти, не 

заборонені законами України 

      

Виконавці 

проекту 

 

Управління освіти, культури , молоді та спорту 

Миколаївської міської ради 

      

Цільова 

аудиторія 

Педагогічні працівники        



 

Розділ 4. Здоров’я учасників освітнього процесу 

Підпрограма 4. Здоров’я учасників освітнього  процесу 2021 2022 2023 2024 2025 Очікувані результати 

Назва проекту 4.1.Навчальне середовище, сприятливе для 

збереження  здоров’я 

      

 

 

 

 

 

 

 

Опис заходів 

проекту 

1.Забезпечити безперебійне функціонування 

санвузлів ЗЗСО, ЗДО, ЗПО відповідно до 

санітарних вимог 

 

 

2.Обладнати спортивними та дитячими 

майданчиками ЗЗСО, ЗДО, ЗПО 

 

 

3. Розробити  рекомендації  (у вигляді інфо-

листів)  щодо лікарських рослин, які є 

потенційно небезпечними для озеленення 

шкільних приміщень як рекомендації для 

вчителів 

 

4.Розробити  рекомендації (у вигляді інфо-

листів)  щодо якісного питтєвого режиму для 

молодших школярів 

 

5.Збезпечити участь у щорічних курсах  у 

ЛОІППО учителів ОМЗ, основ здоров‟я 

 

6. Забезпечити оздоровлення дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківської опіки, дітей із 

багатодітних сімей, учасників АТО, 

малозабезпечених, обдарованих та інших 

категорій у таборах з цілодобовим 

перебуванням шляхом придбання путівок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

 

 

 

    Покращити обладнання  ЗЗСО, 

ЗДО, НВКвнутрішніми туалетами ( 

довести до 100%) 

Визначено потребу ЗЗСО, ЗДО, 

НВК у спортивних та дитячих 

майданчиках 

Розроблено рекомендації щодо 

лікарських рослин для   ЗЗСО, ЗДО, 

ЗПО 

 

Розроблено рекомендації щодо 

якісного питтєвого режиму для 

молодших школярі у ЗЗСО 

 

Забезпечено участь  учителів 

ОМЗ, основ здоров‟я у курсах 

ЛОІППО 

Оздоровлення дітей соціально 

незахищених категорій. 

 

-Залучити до відпочинку 

обдарованих дітей, охопити 

спортивними заходами дітей, 

схильних до правопорушень. 

 

-Організація гарячого 

безкоштовного харчування дітей 

пільгових категорій; 

-Придбання дітям-сиротам 

спортивної форми; 

-Забезпечення дітей-сиріт 



7. Забезпечувати виконання Постанови КМ 

України від 05.04.1994 р. №226 «Про 

поліпшення виховання соціального захисту та 

матеріального забезпечення дітей-сиріт та 

дітей, які залишилися без піклування батьків». 

 

8.Організувати  гаряче харчування для учнів 1-

4 класів та дітей пільгових категорій (дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, 

дітей учасників ООС (АТО), дітей учасників 

Революції Гідності, дітей 

внутрішньопереміщених осіб, дітей, які 

навчаються в інклюзивних класах) 

 

9..Забезпечити проведення двічі на рік 

поглибленого медичного огляду школярів 

 

10. Організація безоплатного  харчування 

дітей , які відвідують ЗДО та НВК, та 

звільнити від батьківської плати батьків 

дітей пільгових категорій (дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківської опіки, 

дітей учасників ООС (АТО), дітей 

учасників Революції Гідності, дітей 

внутрішньопереміщених осіб, дітей, які 

навчаються в інклюзивних групах, дітей із 

малозабезпечених сімей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4472,4 

тис.грн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

678,8 

тис 

грн. 

 

1286,0 

тис.грн 

пільговими квитками єдиного 

зразка. 

 

- Організувано гаряче харчування 

для учнів 1-4 класів 

- Забезпечено  проведення двічі на 

рік поглибленого медичного огляду 

школярів 

Забезпечення безкоштовного 

харчування дітей пільгових  

категорій 

 

. 

Джерела 

фінансування 

Кошти Миколаївської міської ради       

Виконавці 

проекту 

Управління освіти, культури , молоді та спорту 

Миколаївської міської ради 

      

Цільова 

аудиторія 

Управління освіти, культури , молоді та спорту 

Миколаївської міської ради ; 

Педагогічні працівники територіальної 

громади 

      



 

Підпрограма 4. Здоров’я учасників освітнього  процесу 2021 2022 2023 2024 2025 Очікувані результати 

Назва проекту 4.2.Мережа шкіл сприяння здоров’ю       

 

 

 

 

 

 

 

Опис заходів 

проекту 

1.Проаналізувати  існуючі  моделі  здоров‟язберігаючих 

освітніх  закладів громади 

 

2.Провести перший етап моніторингового дослідження 

«Якість життя та спосіб життя школярів Миколаївської 

міської ради» 

 

 

3.Підготувати та видрукувати навчально-методичні 

матеріали, необхідні для оцінювання  якості життя та 

способу життя школярів 

4. Щорічно проводити фестиваль «Школа сприяння 

здоров‟ю» 

5. Здійснювати підвезення учнів ЗЗСО громади в басейн  

СОК «Ювілейний» з метою навчання плавання 

6. Здійснювати підвезення учнів до пунктів тестування 

7. Здійснювати  підвезення учнів до закладів 

оздоровлення 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Провести  круглий стіл 

 

Проаналізувати  діяльність 3-х 

навчальних закладів -Шкіл 

сприяння здоров‟ю 

Провести  моніторингове 

дослідження учнів 9-11 класів 

в Устянській ЗОШ 

Пдготовлено та видано 

методичні матеріали 

Проведено фестиваль»Школа 

сприяння здоров‟ю» 

Джерела 

фінансування 

Кошти місцевого бюджету       

Виконавці 

проекту 

Управління освіти, культури , молоді та спорту 

Миколаївської міської ради 

      

Цільова 

аудиторія 

Управління освіти, культури , молоді та спорту 

Миколаївської міської ради, педагогічні працівники  

      

 

Підпрограма 4.Здоров’я учасників освітнього процесу 2021 2022 2023 2024 2025 Очікувані результати 

Назва проекту 4.3. Фізична активність як складова  здорового 

способу життя 

      



 

 

 

 

 

 

 

Опис заходів 

проекту 

 

1. Впроваджувати  фізкультурну освіту- через методичні 

об‟єднання, проведення майстер-класів, семінарів 

 

2. Проводити  фахові  конкурси: «Учитель року»; «На 

кращий інноваційний урок та урок фізичної культури 

з елементами футболу» 

3. Проводити змагання з фізичної культури  серед учнів 

ЗЗСО Миколаївської громади 

 

 

4. Підготувати  методичні рекомендації для проведення 

уроків фізичної культури з учнями, які мають вади у 

стані здоров‟я; 

 

 

 

5. Організувати  роботу спортивних гуртків для 

школярів ЗЗСО району 

6. Проводити районну спартакіаду серед учнів  ЗЗСО 

 

7. Брати у часть збірних команд в обласних та 

республіканських спартакіадах та проводити 

навчально- тренувальні збори 

 

 

8. Брати участь збірних команд педагогічних 

працівників у  обласній спартакіаді 

 

9. Проводити військово- польові збори допризовної 

молоді 

      

Проводити  семінари, 

майстер-класи . 

 

Проводити фахові конкурси 

«Учитель року» 

 

Проводити  моніторингове 

дослідження з рухової 

активності школярів, якості 

проведення уроків в 

початковій школі 

Підготувати  та видати  

методичні рекомендації для 

проведення уроків фізичної 

культури з учнями, які мають 

вади у стані здоров‟я 

 Продовжувати 

організовувати  секції  з 

плавання в ДЮСШ. 

Проводити   районні 

спартакіади серед учнів  

ЗЗСО 

Забезпечити  участь збірних 

команд району в обласних та 

республіканських 

спартакіада та проводити 

навчально- тренувальні 

збори 

Забезпечити участь збірних 

команд педагогічних 

працівників у  обласній 

спартакіаді 

Проводити   військово- 

польові збори допризовної 

молоді 

Джерела 

фінансування 

Кошти місцевого бюджету       



Виконавці 

проекту 

Управління освіти, культури , молоді та спорту 

Миколаївської міської ради 

      

Цільова 

аудиторія 

Управління освіти, культури , молоді та спорту 

Миколаївської міської ради, педагогічні працівники  

      

 

Підпрограма 4.Здоров’я учасників освітнього  процесу 2021 2022 2023 2024 2025 Очікувані результати 

Назва проекту 4.4.Освіта з питань здоров’я та здорового способу 

життя 

      

 

 

 

 

 

 

 

Опис заходів 

проекту 

1. Провести підготовку педагогів Миколаївської 

громади з питань здоров‟я та здорового способу 

життя  

 

 

 

2. Забезпечити участь у  довготривалих курсах 

підвищення кваліфікації для координаторів Школи  

сприяння здоров‟ю та вчителів основ здоров‟я 

3. Забезпечити участь у  довготривалих курсах 

підвищення кваліфікації з основ здоров‟я для 

педагогів молодшої школи 

4. Забезпечити участь у  довготривалих курсах 

підвищення кваліфікації з основ медичних знань для 

педагогів ЗЗСО 

5. Розробити методичні посібники та рекомендації з 

питань попередження ВІЛ/СНІДу 

 

6. Розробити методичні посібники та методичні 

рекомендацій, необхідних для проведення 

факультативних занять з основ здоров‟я у закладах 

загальної середньої освіти 

 

 

7. Створити кабінети  Основ здоров‟я у школах 

громади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   У школах району  працюють 

підготовлені учителі «Основ 

здоров‟я».Це учителі, які за 

дипломом є фахівцями або 

пройшли відповідні курси 

Учителі «Основ здоров‟я» 

систематично підвищують свої 

вміння та навички викладання 

предмета  на семінарах ЛОО, 

беруть участь  у роботі районного 

МО 

 

 

Творчою групою МО ПП та СП  

продовжувати розробляти  

методичні посібники 

«Профілактики ВІЛ-

СНІДу»,»Проблема ВІЛ-СНІДу в 

Україні» та методичні 

рекомендації до проведення 

«Годин психолога» «Життя без 

СНІДу»Виготовлено тематичний 

бюлетень «Ні СНІДу» 

У школах створювати  кабінети  

Основ здоров‟я 

Джерела 

фінансування 

Кошти місцевого бюджету       

Виконавці Управління освіти, культури , молоді та спорту       



проекту Миколаївської міської ради 

Цільова 

аудиторія 

Управління освіти, культури , молоді та спорту 

Миколаївської міської ради, педагогічні працівники  

      

 

 

 

Розділ 5. Виховання 

Підпрограма 5. Виховання 2021 2022 2023 2024 2025 Очікувані результати 

Назва проекту 5.1. Програми виховної роботи       

 

 

 

 

Опис заходів 

проекту 

1. Проводити  семінари-тренінги для  заступників директорів  шкіл 

щодо організації досліджень виконання виховної програми та 

стану виховного простору школи  

 

2. Укласти проект моніторингового дослідження якості виховного 

простору  опорної ЗЗСО громади з напряму «Виховання». 

Підготувати та розмножити анкети для учнів, батьків, учителів. 

 

 

3. Проводити  анкетування та опитування у ЗЗСО громади з 

напрямку «Виховання» 

 

4. Опрацювати дані дослідження якості виховного простору, 

внести в базу та проаналізувати результати  

 

5. Провести навчально-методичні семінари для  виховників ЗЗСО 

громади, проінформувати учнів та громадськість про цілі, 

процедуру та результати моніторингу 

 

6. Розробити і затвердити виховні програми усіх ЗЗСО громади 

 

 

7. Провести конкурс  виховних програм ЗЗСО громади 

 

     Проводити   

семінари-тренінги 

для заступників 

директорів  шкіл.. 

Підготувати  та про 

тиражувати  анкети 

для учнів, батьків, 

учителів. 

 

 

 

Опрацювати та 

внести  в базу дані 

анкетування та 

опитування ЗЗСО 

громади 

  

  

 Проводити   семінари-

тренінги      

  

  

 Затвердити  виховні 

програми  

 усіх ЗЗСО громади. 



 

Відібрати  ЗЗСО – 

переможців міського 

туру конкурсу 

шкільних виховних 

програм. 

Джерела 

фінансування 

Кошти міського бюджету       

Виконавці 

проекту 

Управління освіти, культури , молоді та спорту Миколаївської 

міської ради 

      

Цільова 

аудиторія 

Управління освіти, культури , молоді та спорту Миколаївської 

міської ради, педагогічні працівники та учні шкіл громади  

      

 

 

Підпрограма 5. Виховання 2021 2022 2023 2024 2025 Очікувані результати 

Назва проекту 5.2.Патріотичне виховання дітей       

 

 

 

 

Опис заходів 

проекту 

1.Охопити не менше 85 % учнів закладів освіти участю у виховних 

заходах. 

2.Організувати активне вивчення дітьми історії рідного краю: 

- участь у Всеукраїнському русі «Моя Батьківщина Україна»; 

- Всеукраїнській історико-географічній експедиції учнівської 

молоді «Історія міст і сіл України»; 

- Всеукраїнській молодіжній акції «Пам‟ятати. Відродити. 

Зберегти»; 

- Всеукраїнській дитячо--юнацькій військово-спортивній грі 

«Сокіл» («Джура»); 

- акції серед учнівської молоді ЗЗСО «Незабудки пам‟яті», 

присвячена вшануванню пам‟яті жертв Голодомору та політичних 

репресій; 

- національно-патріотичній акції «Свято Героїв»; 

- здійснення походів до місць трагічної загибелі місцевого 

населення за волю України; 

- сходження на гору Маківку і Ключ; 

- впорядкування на догляд за могилами загиблих за Українську 

державу; 

- вшанування пам‟яті героїв, які боролися за незалежність України: 

     Охопити  85% учнів 

ЗЗСО громади участю у 

виховних заходах. 

Організувати  активне 

вивчення дітьми історії 

рідного краю: 

- участь у експедиціях 

«Моя Батьківщина 

Україна»,«Історія міст і 

сіл України»; акції 

«Пам‟ятати. Відродити. 

Зберегти»; 

- Всеукраїнській дитячо-

-юнацькій військово-

спортивній грі «Сокіл» 

(«Джура»); 

- акціях  «Незабудки 

пам‟яті», «Свято 

Героїв»; 

- здійснити  походи , 



Січових Стрільців, воїнів УПА, героїв Крут, Р. Шухевича; 

- продовження збору матеріалів до Книги пам‟яті; 

- участь в районних, обласних, Всеукраїнських мистецьких 

конкурсах, фестивалях, виставках; 

- посилити увагу до вивчення учнями української мови; 

- проведення свята рідної мови, відзначення Дня української 

писемності та мови; 

- відзначення Шевченківських днів, ювілеїв видатних українських 

письменників минулого та сучасності; 

- участь у зльотах, літніх профільних школах, «круглих столах» 

лідерів учнівського самоврядування, обласних форумах, балах, 

конференціях, семінарах, засіданнях Євроклубів; 

- обмін учнівських делегацій в рамках акції «Святкуймо Різдво 

разом. 

сходження на гору 

Маківку і Ключ; 

- впорядковано могили 

загиблих за Українську 

державу; 

- вшанувати  пам‟ять 

героїв, які боролися за 

незалежність України: 

Січових Стрільців, воїнів 

УПА, героїв Крут, Р. 

Шухевича; 

- продовжено збір 

матеріалів до Книги 

пам‟яті; 

-організувати  участь у 

конкурсах, фестивалях, 

виставках; 

- провести  свята рідної 

мови, заходи з 

відзначення Шевчен-

ківських днів;  

 

- організувати   участь у 

зльотах, літніх 

профільних школах, 

«круглих столах» лідерів 

учнівського 

самоврядування, 

обласних форумах, 

балах, конференціях, 

семінарах, засіданнях 

Євроклубів, обмін 

учнівських делегацій в 

рамках акції «Святкуймо 

Різдво разом. 

Джерела 

фінансування 

Кошти місцевого бюджету       

Виконавці Управління освіти, культури , молоді та спорту Миколаївської       



проекту міської ради 

Цільова 

аудиторія 

Управління освіти, культури , молоді та спорту Миколаївської 

міської ради, педагогічні працівники, учні шкіл 

      

 

Підпрограма 5. Виховання 2021 2022 2023 2024 2025 Очікувані результати 

Назва проекту 5.3.Художньо-естетичне виховання       

 

 

 

 

Опис заходів 

проекту 

1.Проводити: 

- конкурси юних поетів, літераторів, май стрів поетичного і 

художнього слова; 

- конкурси образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва; 

- виставки-презентації робіт гуртківців навчальних закладів; 

- пісенні фестивалі та конкурси; 

- фестивалі КВК, брейн-ринги, турніри; 

- конкурси науково-дослідницьких робіт; 

     Провести : 

- конкурси юних поетів, 

образотворчого та 

декоративно-ужиткового 

мистецтва, виставки-

презентації ,пісенні 

фестивалі та конкурси, 

фестивалі КВК,     брейн-

ринги, турніри, науково-

дослідницьких робіт; 

Джерела 

фінансування 

Кошти місцевого бюджету       

Виконавці 

проекту 

Управління освіти, культури , молоді та спорту Миколаївської 

міської ради 

      

Цільова 

аудиторія 

Управління освіти, культури , молоді та спорту Миколаївської 

міської ради, педагогічні працівники громади, учні ЗЗСО 

      

 

Підпрограма 5. Виховання 2021 2022 2023 2024 2025 Очікувані результати 

Назва проекту 5.4. Духовне виховання учнівської молоді       

 

 

 

 

Опис заходів 

проекту 

1. Проведення конкурсу «Учитель року» з предмета «Основи 

християнської етики». 

 

 

 

 

 

 

2. Проведення олімпіади з основ християнської етики. 

 

     Підвищувати  рівень  

педагогічної 

майстерності учасників 

конкурсу «Вчитель 

року» з основ 

християнської етики та 

поширення їх 

педагогічного досвіду 

серед вчительської 

громадськості 



 

 

 3. Проведення гри «Брейн –ринг» з      християнської етики 

серед учнів ЗЗСО громади 

 

 

 

4.  Розробка навчально-методичного матеріалу з основ 

християнської етики 

 

 

      6. Проведення семінарів учителів основ християнської етики 

 

Підвищити   рівень  

учнівських знань та 

зацікавлень на олімпіаді 

з основ християнської 

етики 

 

Зацікавлення дітей та 

молоді до поглибленого 

вивчення основ 

християнської віри та 

впровадження їх у 

повсякденне життя 

Видати  навчально-

методичні матеріали для 

вчителів основ 

християнської етики 

 

Проведення семінарів на 

духовно- моральну 

тематику 

Джерела 

фінансування 

Кошти місцевого бюджету       

Виконавці 

проекту 

Управління освіти, культури , молоді та спорту Миколаївської 

міської ради, учителі основ християнської етики 

      

Цільова 

аудиторія 

Учнівська молодь 

Учителі основ християнської етики 

 

      

 

Підпрограма 5. Виховання 2021 2022 2023 2024 2025 Очікувані результати 

Назва проекту 5.5.Екологічне виховання       

 

 

 

 

Опис заходів 

проекту 

1.Сприяти екологічному вихованню через проведення декад та 

місячників екології, благоустрою, Дня довкілля. 

2.Організувати роботу школярів щодо проведення 

природоохоронних акцій і операцій: 

- «День юного натураліста»; 

- «Дослідницький марафон»; 

     Організовувати  роботу 

школярів щодо 

проведення природо-

охоронних акцій і 

операцій: 

«День юного 



- «Парад квітів біля школи»; 

- «Годівничка»; 

- «Птах року»; 

- «Майбутнє лісу в твоїх руках»; 

- «Ліси для нащадків»; 

- «Первоцвіти просять захисту»; 

- «Чисті джерела». 

3. Провести районні конкурси і виставки та взяти участь в 

обласному етапі : 

- «Квітковий вернісаж»; 

- «Галерея кімнатних рослин»; 

- «Малі річки – життя України»; 

- «Кращу екологічну стежку»; 

- «Кращу навчально-дослідну ділянку»; 

- «Вчимося заповідати»; 

- «Новорічна композиція»; 

- «Різдвяна шопка»; 

- «Український сувенір»; 

- «Зоологічна галерея»; 

- «Парки – легені міст і сіл»; 

- « В об‟єктиві натураліста»; 

- «Юний дослідник»; 

- «Природа і фантазія»; 

- дитячої фотографії на природничу тематику; 

- краще шкільне лісництво; 

- «Дотик природи»; 

- «Природа навколо нас». 

натураліста»; 

- «Дослідницький 

марафон»; 

- «Парад квітів біля 

школи»; 

- «Годівничка»; 

- «Птах року»; 

- «Майбутнє лісу в твоїх 

руках»; 

- «Ліси для нащадків»; 

- «Первоцвіти просять 

захисту»; 

- «Чисті джерела». 

- «Квітковий вернісаж»; 

- «Галерея кімнатних 

рослин»; 

- «Малі річки – життя 

України»; 

- «Кращу екологічну 

стежку»; 

- «Кращу навчально-

дослідну ділянку»; 

- «Вчимося заповідати»; 

- «Новорічна 

композиція»; 

- «Різдвяна шопка»; 

- «Український сувенір»; 

- «Зоологічна галерея»; 

- «Парки – легені міст і 

сіл»; 

- « В об‟єктиві 

натураліста»; 

- «Юний дослідник»; 

- «Природа і фантазія»; 

- дитячої фотографії на 

природничу тематику; 

- краще шкільне 

лісництво; 



- «Дотик природи»; 

- «Природа навколо нас». 

Джерела 

фінансування 

Кошти місцевого бюджету       

Виконавці 

проекту 

Управління освіти, культури , молоді та спорту Миколаївської 

міської ради 

      

Цільова 

аудиторія 

Управління освіти, культури , молоді та спорту Миколаївської 

міської ради, педагогічні працівники громади, учні ЗЗСО 

      

 

Підпрограма 5.Виховання 2021 2022 2023 2024 2025  

Назва проекту 5.6.Туристсько-краєзнавча робота. 

 

      

 

 

 

 

Опис заходів 

проекту 

1.Підвищити рівень матеріально-технічної бази з туризму. 

2.Сприяти підвищенню рівня туристсько-краєзнавчої роботи, 

створити єдину систему очно-заочних масових заходів з туризму і 

краєзнавства. 

3.Провести серед учнів ЗЗСО громади конкурси, експедиції, 

зльоти, сходження, змагання: 

- «Славетні імена України»; 

- «Звід пам‟яток природи, історії, архітектури»; 

- «Моя Батьківщина – Україна»; 

- кращу туристсько-краєзнавчу подорож учнівської молоді; 

- туристські змагання учнівської молоді; 

- категорійні та не категорійні походи. 

4.Взяти участь в обласних очно-заочних масових заходах з 

туристсько-краєзнавчого напрямку: 

- сходження школярів та освітян на вершини гір Карпат; 

- обласних туристичних змаганнях учнівської молоді і освітян. 

     Підвищувати  рівень 

матеріально-технічної 

бази з туризму. 

 

Проведено районні 

конкурси, експедиції, 

зльоти, сходження, 

змагання: 

- «Славетні імена 

України»; 

- «Звід пам‟яток природи, 

історії, архітектури»; 

- «Моя Батьківщина – 

Україна»; 

- на кращу туристсько-

краєзнавчу подорож 

учнівської молоді; 

- туристські змагання 

учнівської молоді; 

- категорійні та не 

категорійні походи. 

Взято участь в обласних  

заходах з туристсько-

краєзнавчого напрямку: 

- сходженні школярів та 



освітян на вершини гір 

Карпат; 

- обласних туристичних 

змаганнях учнівської 

молоді і освітян 

Джерела 

фінансування 

Кошти місцевого бюджету       

Виконавці 

проекту 

Управління освіти, культури , молоді та спорту Миколаївської 

міської ради 

      

Цільова 

аудиторія 

Управління освіти, культури , молоді та спорту Миколаївської 

міської ради, педагогічні працівники громади, учні шкіл 

      

 

Підпрограма 5. Виховання. Позашкільна освіта 2021 2022 2023 2024 2025 Очікувані результати 

Назва проекту 5.7. Попередження правопорушень серед учнівської молоді. 

Правовиховна робота. 

      

 

 

 

 

 

 

 

Опис заходів 

проекту 

1.Сформувати і щоквартально оновлювати банк даних про: 

– дітей, схильних до правопорушень; 

– дітей, схильних до жебрацтва і бродяжництва; 

– ДТМ; 

– банк даних сімей, з якими школи ведуть особливу 

педагогічну роз‟яснювальну роботу. 

2. Щоквартально до 20 числа наступного місяця подавати в 

Департамент освіти і науки про стан профілактичної роботи серед 

неповнолітніх. 

3.Організувати проведення «Тижнів правових знань» двічі на рік 

(окремо за планом). 

 

4. Організувати проведення Всеукраїнського тижня права у грудні 

кожного року. 

5. Організувати участь учнів району в олімпіадах з: 

- правознавства (практичний курс) 9 клас; 

- правознавства (10 клас); 

- правознавства (11 клас); 

- обласній олімпіаді з прав людини. 

6. Розробити та впровадити заходи скоординовах дій управління 

освіти, МРЦСССДМ, КМСД,СуСН, Миколаївського районного 

управління юстиції щодо профілактики правопорушень, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Сформований і 

щоквартально оновлений 

банк даних. 

 

 

 

 

Інформація за 

відповідним зразком. 

 

Проведено тиждень 

правових знань щорічно 

у вересні та березні. 

Організовувати  і  

проводити  

Всеукраїнський тиждень 

права у грудні кожного 

року. 

Забезпечити  участь 

команд у обласних 

етапах олімпіад. 

 



бродяжництва та жебрацтва в учнівському середовищі. 

7. Заслуховувати на нараді директорів шкіл питання «Стан право 

виховної роботи». 

8. Проводити  пілотажне дослідження «Молодь і насильство у 

суспільстві». 

9. Організовувати і проводити конкурси творчих робіт до 

міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства «Світ без 

насильства». 

10. Організовувати і проводити щорічно районний етап конкурсу на 

кращу організацію правоосвітньої та правовиховної роботи ЗДО. 

ЗЗСО, ЗПО 

11. Організовувати щорічну одноденну акцію психологічної 

служби «Ні –СНІДу» до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом (1 

грудня). 

12. . Організовувати щорічну одноденну акцію до Дня захисту прав 

людини  та Дня захисту дітей. 

13. Забезпечити вивчення та дотримання Конвенціі ООН про права 

дитини. 

14.Брати участь у профілактичних рейдах «Урок».»Вулиця», 

«Вокзал». 

 

 

 

 

 

 

 

Заходи відділу освіти, 

затверджені керівниками 

відповідних структур та 

підрозділів. 

Узагальнююча довідка 

 

Протокол дослідження 

 

Проводити  конкурси 

творчих робіт 

 

Провести  районний етап 

конкурсу на кращу 

організацію 

правоосвітньої та 

правовиховної роботи 

ЗДО, ЗЗСО, ЗПО 

громади 

 

 

Організовувати  щорічну 

одноденну акцію до Дня 

захисту прав людини (10 

грудня, 1 червня). 

 

Забезпечити   участь у 

профілактичних рейдах 

«Урок».»Вулиця», 

«Вокзал». 

Джерела 

фінансування 

Кошти місцевого бюджету       

Виконавці 

проекту 

Управління освіти, культури , молоді та спорту Миколаївської 

міської ради 

      

Цільова 

аудиторія 

Управління освіти, культури , молоді та спорту Миколаївської 

міської ради, педагогічні працівники громади 

      

 



Розділ 6. Професійний розвиток педагогічних працівників 

Підпрограма 6. Професійний розвиток педагогічних працівників 2021 2022 2023 2024 2025 Очікувані результати 

Назва проекту 6.1. Система підвищення кваліфікації       

 

 

 

 

 

 

 

Опис заходів 

проекту 

1.Доповнення ПБ даних новопризначеними педагогами громади 

 

 

2.Організація систематичного (два рази на рік) запису педагогів на курси 

підвищення кваліфікації за допомогою інтернет-технологій. 

 

 

3.Ознайомлення педагогів з путівником-записником слухачів курсів 

підвищення кваліфікації в ЛОІППО. 

4.Забезпечення участі в навчальних семінарах в ЛОІППО інструкторів 

опорних навчальних закладів щодо організації консультацій для 

педагогів району з  роботи в особистому середовищі. 

5. Налагодження системного консультування педагогів громади з питань  

роботи на порталі ЛОІППО (протягом перших 2 років реалізації 

проекту). 

6. Забезпечити участь педагогічних працівниківгромади у курсах 

підвищення кваліфікації за кредитно-модульною системою 

7. Забезпечити участь керівників закладів освіти та педагогічних 

працівників громади у курсах підвищення кваліфікації з питань 

цивільного захисту. 

     -Доповнювати  ПБ даних 

новопризначеними 

педагогами громади 

-Організовувати  

систематичний запис 

педагогів на курси 

підвищення кваліфікації за 

допомогою інтернет-

технологій. 

-Ознайомлювати  педагогів з 

путівником-записником 

слухачів курсів підвищення 

кваліфікації в ЛОІППО. 

Забезпечувати  участь в 

навчальних семінарах у 

ЛОІППО інструкторів 

опорних навчальних 

закладів. 

 

-Налагоджувати  системне 

консультування педагогів 

громади 

 

Забезпечувати участь 

керівників закладів освіти та 

педагогів на курсах 

Навчально-методичного 

центру ЦЗ та БЖД, 

Стрийських міських курсах 

ЦЗ та БЖД. 

Джерела 

фінансування 

Кошти місцевого бюджету       

Виконавці 

проекту 
Управління освіти, культури , молоді та спорту Миколаївської 

міської ради 

      

Цільова 

аудиторія 
Управління освіти, культури , молоді та спорту Миколаївської 

міської ради, педагогічні працівники громади 

      



 

Підпрограма 6. Професійний розвиток педагогічних працівників 2021 2022 2023 2024 2025 Очікувані результати 

Назва проекту 6.2. Соціальні програми підвищення кваліфікації       

 

 

 

 

 

 

 

Опис заходів 

проекту 

1.Роз‟яснення педагогам схеми підвищення кваліфікації. 

 

2.Забезпечення участі вчителів ЗЗСО у навчанні з організації 

дослідницької роботи з учнями та розробки плану дослідження. 

 

3.Ознайомлення педагогів району з 10 провідними напрямами 

досліджень, визначених ЛОІППО. 

4.Придбання методичних посібників з організації та проведення  

дослідницької роботи з 10 напрямками. 

 

 

5.Забезпечення участі педпрацівників у дистанційному етапі 

досліджень на місцевому матеріалі та створення wiki-статті 

досліджень. 

 

6.Забезпечення участі педагогів у виїзних «круглих столах» на 

базі навчальних закладів, wiki-статті яких викликали найбільший 

резонанс. 

7.Забезпечення участі в навчанні учителів через авторські творчі 

майстерні 
8.Забезпечення участі педагогів у курсах з культури українського 

мовлення. 

9.Придбання збірників завдань для роботи з текстом у 5 класі. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   -Роз‟яснювати  педагогам 

схему підвищення 

кваліфікації з навчально-

виховного дослідження. 

-Забезпечити  участь 

вчителів ЗНЗ у навчанні 

по організації 

дослідницької роботи з 

учнями. 

-Ознайомити  педагогів 

району з 10 напрямами 

досліджень. 

-Придбати  методичні 

посібники. 

 

 

 

-Забезпечити  участь 

педагогів. 

 

 

 

-Забезпечити  участь 

педагогів у виїзних 

«круглих столах». 

 

-Забезпечити  участь 

педагогів у курсах. 

-Забезпечити  участь 

педагогів у курсах. 

-Придбати збірники завдань. 

Джерела 

фінансування 

Кошти місцевого бюджету       

Виконавці проекту Управління освіти, культури , молоді та спорту Миколаївської       



міської ради 

Цільова аудиторія Управління освіти, культури , молоді та спорту Миколаївської 

міської ради, педагогічні працівники 

      

 

Підпрограма 

 

6. Професійний розвиток педагогічних працівників 

2021 2022 2023 2024 2025  

Очікувані 

результати 

Назва 

проекту 

 

6.3. Розвиток творчості педагогів 

 

 

Опис 

 заходів 

проекту 

 

 

1.Щорічно брати участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель 

року». 

2.Практикувати проведення конкурсів педмайстерності «Урок року», 

»Класний керівник року», « Молодий учитель року», «Бібліотекар 

року», « Вихователь року», « Співоча освітянська родина». 

3.Практикувати проведення для педагогічних працівників ЗЗСО 

громади конференцій, семінарів, тренінгів, виставок, майстер-класів, 

інших заходів та забезпечувати їх участь у відповідних обласних  

заходах. 

4.Проводити конкурс на кращий методичний кабінет, на кращий 

кабінет математики, історії, географії серед ЗЗСО громади 

5.Продовжити практику стимулювання  педагогічних працівників за 

роботу із здібними учнями-переможцями обласних та 

Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів,турнірів, 

фестивалів. 

6.Проводити декаду наставник серед педагогів ЗЗСО громади 

     - Залучати  до участі 

у конкурсах 

педмайстер-ності  

біля 30 відсотків 

педагогів. 

 

- Забезпечити участь 

педагогічних 

працівників в 

обласних конкурсах, 

тренінгах, нарадах, 

семінарах 

 

 

 

-Виплачувати премії 

педагогічним 

працівникам за 

роботу з 

обдарованою 

учнівською 

молоддю. 

 

 

 

 



Джерела 

фінансування 

 

Кошти місцевоого бюджету        

Виконавці 

проекту 

 

Управління освіти, культури , молоді та спорту Миколаївської 

міської ради 

      

Цільова 

аудиторія 

 

Управління освіти, культури , молоді та спорту Миколаївської 

міської ради, 

педагогічні працівники  громади 

      

 

Підпрограма 6. Професійний розвиток педагогічних працівників 2021 2022 2023 2024 2025 Очікувані 

результати 

Назва проекту 6.4. Оздоровлення педагогічних працівників       

 

 

 

 

Опис заходів 

проекту 

1.Ознайомлення педагогів з умовами проведення навчання на курсах 

підвищення кваліфікації на базі пансіонату «Пролісок» та 

спорткомплексу «Спортовець» м. Трускавець. 

2.Залучено вчителів до систематичного (два рази на рік) запису на 

курси підвищення кваліфікації на базі пансіонату «Пролісок» та с/к 

«Спортовець» м. Трускавець за допомогою інтернет-технологій. 

3.Залучення педагогів на навчання на курсах підвищення кваліфікації 

на базі пансіонату «Пролісок», с/к «Спортовець»  

м. Трускавець. 

     -Ознайомлювати  

педагогів з 

умовами 

проведення 

навчання. 

 

Залучати  вчителів 

до запису на курси 

за допомогою 

інтернет-

технологій. 

 

Залучати  педагогів 

до навчання на 

курсах підвищення 

кваліфікації. 

 

Джерела 

фінансування 

Кошти місцевого бюджету       

Виконавці 

проекту 

Управління освіти, культури , молоді та спорту Миколаївської 

міської ради 

      

Цільова 

аудиторія 

Управління освіти, культури , молоді та спорту Миколаївської 

міської ради, педагогічні працівники громади 

      

 



 

Розділ 7. Енергозбереження в освітніх установах. 

Підпрограма 7. Енергозбереження в освітніх установах 2021 2022 2023 2024 2025 Очікувані результати 

Назва проекту 7.1.Інвентаризація енергетичного обладнання та енергоаудит        

 

Опис заходів 

проекту 

 

Енергоаудит у закладах та установах освіти 

     Систематизація діяльності з 

енергозбереження 

 

Створення безпечних умов 

навчання ,виховання  та 

життєдіяльності у 

навчальних закладах. 

 

Зниження обсягів 

шкідливих викидів та  

забруднення 

навколишнього середовища 

 

Джерела 

фінансування 

Кошти місцевого бюджету       

Виконавці 

проекту 

Управління освіти, культури, молоді та спорту       

 

Підпрограма 7. Енергозбереження в освітніх установах 2021 2022 2023 2024 2025 Очікувані результати 

Назва проекту 7.2.Реконструкція та модернізація систем опалення        

 

Опис заходів 

проекту 

 

 

Реконструкція системи опалення : заміна котлів в котельні 

Колодрубівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

Реконструкція системи опалення : заміна котлів в котельні 

Великогорожанківської ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

 

 

 

 

 

 

500 

 

 

 

 

 

500 

   Реконструкція та 

модернізаціія систем 

опалення 

  

Зниження обсягів 

шкідливих викидів та  

забруднення 

навколишнього середовища 

 



Джерела 

фінансування 

Кошти місцевого бюджету       

Виконавці 

проекту 

Управління освіти, культури, молоді та спорту       

 

Підпрограма 7. Енергозбереження в освітніх установах 2021 2022 2023 2024 2025 Очікувані результати 

Назва проекту 7.3.Утеплення фасадів в закладах освіти       

 

Опис заходів 

проекту 

Реконструкція  системи опалення та  утеплення  фасаду 

Миколаївської  ЗОШ І-ІІІст.№1  

 

Капітальний ремонт з утепленням фасаду  Малогорожанківської 

ЗОШ І-ІІ ст. 

 

Капітальний ремонт з утепленням фасаду  Криницької ЗОШІ-ІІ ст. 

 

Капітальний ремонт з утепленням фасаду Раделицького НВК 

 

Капітальний ремонт з утепленням фасаду  Гірського  НВК 

 

Капітальний ремонт з утепленням фасаду  Рудниківського НВК 

 

Капітальний ремонт з утепленням фасаду  Миколаївського НВК 

(корус поч.класів) 

 

Капітальний ремонт з утепленням фасаду  Великогорожанківської 

ЗОШ І-ІІІст. 

 

Капітальний ремонт з утепленням фасаду  Новосілки-Опарської  І-

ІІІст. 

 

Капітальний ремонт з утепленням фасаду  Колодрубівської ЗОШ 

І-ІІІст. 

 

 Капітальний ремонт:утепленням фасаду  Устянської ЗОШ І-ІІ ст. 

 

5000 

 

 

465 

 

 

296 

5000 

 

 

500 

 

 

 

 

900 

 

900 

 

 

 

900 

 

 

900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900 

 

900 

 

900 

 

 

500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 

 

 

 

 

1000 

 

 

1500 

 

 

1500 

 

 

1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500 

 

 

1500 

 

 

1000 

 

Зменшення витрат 

бюджетних коштів за 

спожиті енергоносії. 

 

Поліпшення умов 

експлуатації та збереження 

будівель і споруд 

освітянських закладів. 

 

Створення безпечних умов 

навчання , виховання та 

життєдіяльності у 

навчальних закладах. 



Капітальний ремонт з утепленням фасаду Дроговизького НВК 1500 1500 

Джерела 

фінансування 

Кошти місцевого бюджету       

Виконавці 

проекту 

Управління освіти, культури, молоді та спорту       

 

Розділ 8. Зміцнення матеріально-технічної бази освітніх установ. 

Підпрограма 8. Зміцнення матеріально-технічної бази освітніх установ 2021 2022 2023 2024 2025 Очікувані результати 

Назва проекту 8.1.  Капітальний ремонт даху в закладах освіти       

 

 

Опис заходів 

проекту 

 

Капітальний ремонт даху  ОНЗ Більченського НВК 

 

Капітальний ремонт даху Миколаївського НВК 

 

Капітальний ремонт даху Гірського НВК 

 

Капітальний ремонт даху Великогорожаннівської ЗОШ І-ІІІст. 

 

Капітальний ремонт даху Устянської  ЗОШ І-ІІст. 

 

 

300 

 

 

 

 

800 

 

1500 

 

 

 

 

 

1500 

 

  

 

 

 

 

 

1500 

 

1000 

 

 

 

 

 

 

 

1000 

 

1500 

Поліпшення умов 

експлуатації 

та збереження будівель і 

споруд освітянських 

закладів. 

Джерела 

фінансування 

Кошти місцевого бюджету       

Виконавці 

проекту 

Управління освіти, культури, молоді та спорту       

 

Підпрограма 8. Зміцнення матеріально-технічної бази освітніх установ 2021 2022 2023 2024 2025 Очікувані результати 

Назва проекту 8.2.  Капітальний ремонт спортивнних залів в навчальних 

закладах 

      

 

 

Опис заходів 

проекту 

  

Капітальний ремонт спортивного  залу Колодрубівської ЗОШ І-ІІст 

.  

Капітальний ремонт спортивного  залу Миколаївської гімназії  

 

 

300 

 

 

 

700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Поліпшення умов 

експлуатації 

та збереження будівель   
 
Залучення учнів до активного 



Капітальний ремонт спортивного  залу Великогорожаннівської 

 

 ЗОШ І-ІІІст. 

 

Капітальний ремонт спортивного  залу Гірського НВК 

 

Капітальний ремонт спортивного  залу Раделицького НВК 

 

400  

 

 

 

750 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

600      

способу життя  

 

Проведення спортивних  

заходів 

Джерела 

фінансування 

Кошти місцевого бюджету       

Виконавці 

проекту 

Управління освіти, культури, молоді та спорту       

 

Підпрограма 8. Зміцнення матеріально-технічної бази освітніх установ 2021 2022 2023 2024 2025 Очікувані результати 

Назва проекту 8.3.  Капітальний ремонт харчоблоків у навчальних закладах       

 

 

Опис заходів 

проекту 

  

Капітальний ремонт харчоблоку в Миколаївськіій ЗОШ І-ІІІ ст.№1 

  

Капітальний ремонт харчоблоку в Миколаївському НВК  

 

Капітальний ремонт харчоблоку в Миколаївській гімназії  

 

Капітальний ремонт харчоблоку в ОНЗ Більченський НВК 

 

Капітальний ремонт харчоблоку в Дроговизькому НВК  

 

Капітальний ремонт харчоблоку в Рудниківському НВК  

 

Капітальний ремонт харчоблоку в Гірському НВК 

 

 Капітальний ремонт харчоблоку в Раделицькому НВК 

 

 Капітальний ремонт харчоблоку в Колодрубівській ЗОШ І-ІІІст. 

 

Капітальний ремонт харчоблоку в Великогорожаннівській ЗОШ І-

ІІІст. 

 

500 

 

500 

 

500 

 

 

 

 

 

 

 

500 

 

500 

 

500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550 

 

450 

 

400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поліпшення умов 

експлуатації 

та збереження будівель   
 
  

 Створення належних 

санітарно-гігієнічних умов 



 Капітальний ремонт харчоблоку в Новосілки-Опварській  ЗОШ І-

ІІІст. 

 

Капітальний ремонт харчоблоку у Вербізькій ЗОШ І-ІІст. 

 

Капітальний ремонт харчоблоку у Устянській ЗОШ І-ІІст. 

 

450 

 

 

 

 

 

 

480 

 

480 

Джерела 

фінансування 

Кошти місцевого бюджету       

Виконавці 

проекту 

Управління освіти, культури, молоді та спорту       

  

Підпрограма 8. Зміцнення матеріально-технічної бази освітніх установ 2021 2022 2023 2024 2025 Очікувані результати 

Назва проекту 8.4.  Капітальний ремонт приміщень душових в навчальних 

закладах 

      

 

 

Опис заходів 

проекту 

 

Капітальні  ремонт приміщень душових в Миколаївській ЗОШ І-ІІІ 

ст.№1 

 

Капітальний  ремонт приміщень душових в Миколаївській гімназії 

 

Капітальний  ремонт приміщень душових в Миколаївському НВК 

 

Капітальний  ремонт приміщень душових в ОНЗ Більченський 

НВК  

 

Капітальний  ремонт приміщень душових в Гірському  НВК 

 

Капітальний  ремонт приміщень душових в Раделицькому НВК 

 

Капітальний  ремонт приміщень душових в Новосілки-Опарській 

ЗОШ І-ІІІст 

 

Капітальний  ремонт приміщень душових в Колодрубівській ЗОШ 

І-ІІІст 

 

 

300 

  

 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 

 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 

 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 

 

 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поліпшення умов 

експлуатації 

та збереження будівель   

 

Створення належних 

санітарно-гігієнічних умов 



Капітальний  ремонт приміщень душових у 

Великогорожаннівській ЗОШ  І-ІІІст 

 

 

300 

Джерела 

фінансування 

Кошти місцевого бюджету       

Виконавці 

проекту 

Управління освіти, культури, молоді та спорту       

 

Підпрограма 8. Зміцнення матеріально-технічної бази освітніх установ 2021 2022 2023 2024 2025 Очікувані результати 

Назва проекту 8.5.  Інші заходи  по зміцненню матеріально-технічної бази 

освітніх установ 

      

 

 

Опис заходів 

проекту 

Буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини для 

господарсько-питного водопостачання в Колодрубівській ЗОШ І-

ІІІ ст. 

 

Буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини для 

господарсько-питного водопостачання в Устянській ЗОШ І-ІІ ст 

 

Капітальний ремонт приміщень Миколаївської гімназії  

 

 

200 

 

 

 

200 

 

300 

     Поліпшення умов 

функціонування 

навчальних закладів 

 

Джерела 

фінансування 

Кошти місцевого бюджету       

Виконавці 

проекту 

Управління освіти, культури, молоді та спорту       

 

Розділ 9. Шкільний автобус. 

Підпрограма 9. Шкільний автобус 2021 2022 2023 2024 2025 Очікувані результати 

Назва проекту 9.1.Орнанізація регулярного і безкоштовного перевезення учнів  

та педагогічних працівників   

      

 

 

 

 

Забезпечення регулярного і безкоштовного  перевезення учнів та 

педагогічних працівників    до  місць навчання, роботи і додому. 

Перевезення учнів на змагання , конкурси,  ЗНО 

 

 700 700 

  

750 800 800 Поліпшення освітнього 

рівня  населення  

 

 



Опис заходів 

проекту 

Забезпечення довозу учнів та педагогічних працівників на 

екскурсійні поїздки, виїзні семінари, тощо. 

 

Придбання автобусів «Школярик» для поновлення   автопарку 

 

Поліпшення туристсько-

краєзнавчої та навчально-

пізнавальної роботи.  

Джерела 

фінансування 

Кошти місцевого бюджету       

Виконавці 

проекту 

Управління освіти, культури, молоді та спорту       

 

 

Розділ 10.  Управління освітою 

Підпрограма 
10.Управління освітою 2021 2022 2023 2024 2025 Очікувані 

результати 

Назва 

проекту 

 

10.1. Організація закінчення навчальних років 

 

 

 

Опис 

 заходів 

проекту 

 

 

1. Моніторинг знань учнів 4,9 та 11 класів. Контроль 

відповідності сформованих навичок вимогам навчальних 

програм. 

2. Організація онлайнового тестування учнів 10 класів з 

основних предметів інваріантної частини навчальних 

планів 

3. Проведення пробного тестування  та зовнішнього 

незалежного оцінювання випускників 11-их класів шкіл І-

ІІІ ст.. 

4. Створення бази даних про випускників 9 та 11 класів для 

замовлення документів про освіту. 

5. Залучення до навчання педагогічних  працівників 

бажаючих працювати під час пробного ЗНО. 

6. Проведення атестації екстернів. 

7. Забезпечення шкіл табелями, документами про освіту, 

Похвальними листами, грамотами, медалями. 

      



Джерела 

фінансування 

 

Кошти місцевогоого бюджету       

Виконавці 

проекту 

 

Управління освіти, культури , молоді та спорту Миколаївської 

міської ради 

      

Цільова 

аудиторія 

Управління освіти, культури , молоді та спорту Миколаївської 

міської ради, медпрацівники, учні шкіл 
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