
                                                                         ПРОЕКТ 

 
УКРАЇНА 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

8 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 27 квітня 2018 року                                № 8-13 

м.Кам’янка 

 

Про міську  програму 

«Інноваційні школи  

Кам’янщини на період  

до 2020року» 

 

З метою впровадження інновацій в освітній процес з урахуванням сучасних 

світових тенденцій та перспективного  розвитку Кам’янського еколого-

економічного ліцею Кам’янської міської ради, відповідно до законів України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», «Про інноваційну діяльність», Положення 

про освітній округ, затверджене  постановою Кабінету Міністрів України від 

27.08.2010 №777, Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої 

діяльності, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 07.11.2000 №522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

26.12.2000 №946/5167, обласної цільової програми «Інноваційні школи Черкащини 

на період до 2020року»,  затвердженою рішенням обласної ради від 07.10.2016 №9-

2/УІІ, підпункту 5 пункту 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, міська рада 

вирішила: 

 

 1. Затвердити міську програму  «Інноваційні школи Кам’янщини на період до 

2020року» (додається). 

          2.  Начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого 

комітету Кам’янської міської ради Могилці А.П. забезпечити  виконання зазначеної 

програми. 

          3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з соціально-гуманітарних питань, культури та спорту. 

 

 

Міський голова                                                     В.І.Тірон 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 

до рішення міської ради 

                                                                                                від 27.04.2018 р. № 8 

 

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 

 «Інноваційні школи Кам’янщини на період до 2020 року» 

 

1. Загальні положення 

 

Програма спрямована на створення належних умов для діяльності 

інноваційного навчального закладу Кам’янської ОТГ щодо забезпечення якісної 

освіти учнів, яка відповідає світовим, зокрема – європейським, стандартам. 

Нормативною базою для організації та виконання міської цільової програми 

«Інноваційні школи Кам’янщини» є Закони України „Про освіту”, „Про загальну 

середню освіту”, „Про інноваційну діяльність”, Положення про порядок здійснення 

інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 07.11.2000 №522, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 26.12.2000 за №946/5167, обласна цільова програма «Інноваційні 

школи Черкащини на період до 2020 року», затверджена рішенням обласної ради від 

07.10.2016 № 9-2/VII та інші нормативні документи з питань інноваційної діяльності 

навчальних закладів.  
 

2. Мета і завдання Програми 

 

Метою Програми є створення умов (організаційних, науково-методичних, 

кадрових, матеріально-технічних) для перспективного розвитку Кам’янського 

еколого-економічного ліцею Кам’янської міської ради Черкаської області, 

оптимізація процесу упровадження інновацій в освітній процес з урахуванням 

сучасних світових тенденцій, підвищення ефективності та якості регіональної 

системи освіти. 

Досягнення мети Програми передбачається шляхом: 

розроблення, громадського захисту та реалізації перспективної моделі 

розвитку Кам’янського еколого-економічного ліцею та шкіл ОТГ; 

моніторингу, громадського оцінювання, узагальнення та популяризації моделі 

і досвіду діяльності інноваційного навчального закладу Кам’янщини щодо 

забезпечення нових стандартів якості освіти дітей та учнівської молоді. 

 

3. Заходи Програми 

Перелік заходів з виконання Програми наведено у додатку  до Програми. 

 

4. Обсяги та джерела фінансування 

 

Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету, 

освітньої субвенції та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

http://osvita.ua/legislation/law/2231
http://osvita.ua/legislation/law/2232
http://osvita.ua/legislation/law/2232
http://osvita.ua/legislation/law/2437


Кошти на реалізацію заходів Програми щорічно передбачаються при затвердженні 

місцевих бюджетів, виходячи з їх фінансових можливостей.  
 

 

 

5. Очікувані результати виконання Програми 
 

Виконання Програми дасть змогу: 

поліпшити якість регіональної системи освіти, сприяти створенню механізму 

її стійкого інноваційного розвитку у відповідності до світових стандартів; 

створити й реалізувати у Кам’янському еколого-економічному ліцеї власну 

модель перспективного інноваційного розвитку з урахуванням кращого 

вітчизняного й зарубіжного досвіду; 

активізувати упровадження інновацій у діяльність навчального закладу як 

чинника підвищення якості освітніх послуг у відповідності до вимог науково-

технічного прогресу та потреб учасників навчально-виховного процесу. 
 

 

6. Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням 

 

Координація заходів, передбачених Програмою, покладається                            

на відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Кам’янської 

міської ради.  

Контроль за виконанням заходів Програми здійснює відділ освіти,культури, 

молоді та спорту  Кам’янської міської ради. 

Узагальнену інформацію про хід та результати виконання Програми відділ 

освіти,культури, молоді та спорту подає щорічно до 28 лютого міській раді. 

 

 

 



Додаток до Програми  

 

 

ЗАХОДИ 

виконання  міської програми „Інноваційні школи Кам’янщини“ на період до 2020 року 
 

№ з/п Зміст заходу  Відповідальні виконавці Строк виконання 

Прогнозний обсяг 

фінансування,  

 тис.грн. 

1 2 3 4 
місцевий 

бюджет 

державний 

бюджет 

2018  - 2019 рік  

 
Розроблення й затвердження в установленому 

порядку Статутів інноваційних шкіл 

Кам’янщини 

відділ освіти,культури, 

молоді та спорту 

загальноосвітні навчальні 

заклади 

Серпень 2018 
коштів не 

потребує 
 

 
Розроблення  й затвердження в установленому 

порядку навчальних планів інноваційних шкіл 

Кам’янщини 

відділ освіти,культури, 

молоді та спорту, 

загальноосвітні навчальні 

заклади  

Серпень 2018 
коштів не 

потребує 
 

 
Сприяти підвищенню кваліфікації 

педагогічних працівників Кам’янського 

еколого-економічного ліцею 

відділ освіти,культури, 

молоді та спорту, 

загальноосвітні навчальні 

заклади 

2018-2020 15,0  

 Упровадження  системи розвитку професійної 

компетентності педагогічних працівників 

інноваційних шкіл Кам’янщини (проведення 

семінарів, тренінгів).  

відділ освіти,культури, 

молоді та спорту, 

загальноосвітні навчальні 

заклади 

ІІ півріччя 2017  - 2019 рік 
коштів не 

потребує 
 

 Покращення матеріально-технічної бази шкіл-

учасниць Програми з урахуванням досягнень 

науки і техніки на основі використання 

новітніх комп’ютерних технологій та інших 

сучасних засобів навчання 

відділ освіти,культури, 

молоді та спорту, 

загальноосвітні навчальні 

заклади 

   

Кабінет фізики  2019 180,00 20,00 

Кабінет математики    2019 180,00 20,00 

Кабінет біології 2019 180,00 20,00 



Засоби навчання  2019 300,00  

Засоби навчання  2020 300,00  

      

 

Проведення щорічних громадських звітів про 

хід реалізації інноваційними школами 

Кам’янщини перспективних моделей і програм 

свого розвитку та виконання  кошторисів. 

відділ освіти,культури, 

молоді та спорту, 

загальноосвітні навчальні 

заклади відділ 

освіти,культури, молоді та 

спорту, загальноосвітні 

навчальні заклади 

грудень 2018, грудень 

2019 

коштів не 

потребує 
 

 Щорічний моніторинг та аналіз проміжних 

результатів реалізації інноваційними школами 

району перспективних моделей і програм 

свого розвитку за розробленими критеріями та 

індикаторами. 

відділ освіти,культури, 

молоді та спорту, 

загальноосвітні навчальні 

заклади 

вересень-листопад 

2018,вересень-листопад 

2019 

коштів не 

потребує 
 

2020 рік  

 Узагальнення результатів реалізації 

інноваційними школами Кам’янщини 

перспективних моделей і програм свого 

розвитку. 

відділ освіти,культури, 

молоді та спорту, 

загальноосвітні навчальні 

заклади 

Січень-березень 2020 
коштів не 

потребує 
 

 
Підсумкова звітна конференція  шкіл-учасниць 

Програми про результати реалізації моделей і 

програм свого розвитку. 

відділ освіти,культури, 

молоді та спорту, 

загальноосвітні навчальні 

заклади 

Вересень 2020 
коштів не 

потребує 
 

 
Громадське оцінювання ефективності 

діяльності шкіл-учасниць Програми, 

виконання кошторисних витрат. 

відділ освіти,культури, 

молоді та спорту, 

загальноосвітні навчальні 

заклади 

Жовтень-листопад 2020 
коштів не 

потребує 
 

 Популяризація на обласному, всукраїнському 

та міжнародному рівнях моделей і досвіду 

діяльності інноваційних шкіл Кам’янщини 

щодо забезпечення нових стандартів якості 

освіти дітей та учнівської молоді.  

відділ освіти,культури, 

молоді та спорту, 

загальноосвітні навчальні 

заклади 

2020 1,0  

 Усього за програмою   1156,0 60,0 

 

 



ПАСПОРТ 

міської програми "Інноваційні школи Кам’янщини"  

на період до 2020 року» 

 

1.. Ініціатор розроблення програми (замовник): Кам’янська міська рада; 

2. Розробник програми: відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого 

комітету Кам’янської міської ради ;   

3. Відповідальні виконавці: відділ освіти ,культури, молоді та спорту 

виконавчого  комітету Кам’янської міської ради                                                   

4. Термін реалізації програми:        2018-2020 рік; 

5. Етапи фінансування програми:   щорічно; 

6. Обсяги фінансування програми:  1216 тис.грн. 

 

Джерела 

фінансування 

Обсяг 

фінансува

ння 

(тис.грн.) 

у тому числі за роками: 

 2018 2019 2020 

Кошти місцевого 

бюджету 
1156,0  5,0 845,0 306,0 

Кошти державного 

бюджету 
60,0   60,0  

Інші джерела, не 

заборонені чинним 

законодавством  

      

Разом 1216,0  5,0 905,0 306,0 

7. Очікувані результати:   

Виконання Програми дасть змогу: 

- поліпшити якість системи освіти Кам’янської ОТГ, сприяти створенню 

механізму її стійкого інноваційного розвитку у відповідності до світових 

стандартів; 

- створити й реалізувати у школах-учасницях Програми власну модель 

перспективного інноваційного розвитку з урахуванням кращого вітчизняного 

й зарубіжного досвіду; 

8.Термін проведення звітності: щорічно до 10 січня. 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти,                                     

культури,молоді та спорту                                                                            

виконавчого комітету                                                                             

Кам’янської міської ради                                                                 А.П.Могилка 

 

 

 



Пояснювальна записка  

до проекту рішення міської ради  про міську  цільову програму «Інноваційні 

школи Кам’янщини на період до 2020 року» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення: 

Проект рішення розроблено з метою затвердження міської цільової програми 

«Інноваційні школи Кам’янщини на період до 2020 року» 

2. Мета і шляхи її досягнення : 

Метою програми є створення умов для перспективного розвитку 

Кам’янського еколого-економічного ліцею, оптимізація процесу 

упровадження інновацій в освітній процес з урахуванням сучасних світових 

тенденцій,  підвищення ефективності та якості  системи освіти  у Кам’янській 

ОТГ. 

3. Правові аспекти : 

Проект рішення міської ради  розроблено відповідно до чинного 

законодавства.  

4.Фінансово-економічне обґрунтування : 

Фінансування заходів програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету. 

5. Позиція організованих органів: 

Проект рішення  стосується інтересів органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування. 

6. Регіональний аспект: 

Проект рішення стосується питань розвитку освіти Кам’янської ОТГ. 

7. Громадське обговорення: 

Проект рішення громадського обговорення не потребує. 

8. Прогноз результатів: 

Передбачається, що виконання Програми дасть змогу: 

- поліпшити якість регіональної системи освіти, сприяти створенню 

механізму її стійкого інноваційного розвитку у відповідності до світових 

стандартів; 

- створити й реалізувати у Кам’янському еколого-економічному ліцеї власну 

модель перспективного інноваційного розвитку з урахуванням кращого 

вітчизняного й зарубіжного досвіду; 

- активізувати упровадження інновацій у діяльність навчального закладу як 

чинника підвищення якості освітніх послуг у відповідності до вимог науково-

технічного прогресу та потреб учасників навчально-виховного процесу. 

 

Начальник відділу освіти,        

культури, молоді та спорту                                                     

виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради                                                                  А.П.Могилка 


