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МІСЬКА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА «Освіта Кам’янської міської 

об’єднаної територіальної громади 

на 2018- 2020 роки»   
  

І. Головна мета: 

 забезпечення реалізації державного стандарту загальної середньої 

освіти, підвищення якості одержаної освіти: дошкільної, початкової, базової та 

повної середньої, позашкільної;  

 розвиток закладів освіти Кам’янської ОТГ;  

 створення умов для інтелектуального, духовного, морально-естетичного, 

фізичного розвитку школярів;  

 запровадження профільного навчання; 

 удосконалення мережі освітніх закладів; 

сприяння створенню навчально-виховних об’єднань, закладів нового 

типу; 

розвиток мережі гуртків та клубів за інтересами в позашкільних 

закладах Кам’янської ОТГ; 

забезпечення обов'язкової дошкільної освіти; 

удосконалення трудового навчання учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів; 

забезпечення фізичного, психічного та духовного здоров'я кожної 

дитини; 

вдосконалення системи виховної роботи з учнівською молоддю, 

відродження українських народних традицій, народної та козацької педагогіки, 

організація культурного дозвілля молоді; 

підвищення ефективності методичної роботи педагогічних працівників; 

зміцнення навчально-матеріальної бази закладів освіти Кам’янської 

ОТГ; 

створення умов для забезпечення соціального захисту всіх учасників 

навчально-виховного процесу; 

 забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного 

перевезення до місць навчання і додому учнів, що проживають за межею 

пішохідної доступності; 

 реалізація державної політики у створенні сприятливих, соціальних 

економічних, законодавчих, фінансових та організаційних передумов для 

поліпшення рівня життя педагогічних працівників в сільській місцевості; 

 підтримка молоді, фахівців та спеціалістів, що мають бажання працювати 

та працюють в освіті; 

  забезпечення навчально-виховних закладів Кам’янської ОТГ 

комп’ютерною технікою та впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій. 
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Міська комплексна програма «Освіта Кам’янської міської об’єднаної 

територіальної громади  » включає розділи: 

розділ І.Розвиток загальноосвітніх шкіл; 

розділ ІІ. Розвиток дошкільної освіти; 

розділ ІІІ. Шкільний автобус; 

розділ ІV. Вчитель; 

розділ V. Оздоровлення учнівсьої молоді; 

розділ VІ. Робота з обдарованими дітьми та молоддю; 

розділ VІІ. Розвиток позашкільних навчальних закладів; 

розділ VІІІ. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 

навчальних закладах. Сто відсотків; 

розділ ІХ. Запровадження профілізації в школах Кам’янської ОТГ. 

 

ІІ. Основні завдання: 

 підвищення якості дошкільної, початкової, базової та повної загальної 

середньої, позашкільної освіти; 

 повноцінний і всебічний розвиток дітей на засадах національної 

культури і духовності; 

 зміцнення навчально-матеріальної бази закладів освіти Кам’янського 

ОТГ; 

 стабілізація кадрового складу дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних навчальних закладів;  

 створення необхідних умов для проживання молодих спеціалістів;  

 соціальний захист учасників навчально-виховного процесу. 

 

ІІІ. Основні напрямки реалізації: 

 удосконалення мережі освітніх закладів Кам’янської ОТГ;  

 створення різних типів дошкільних закладів, запровадження різних 

видів освітніх послуг для задоволення потреб населення; 

  науково обґрунтоване довгострокове прогнозування потреби у 

педагогічних і науково-педагогічних працівниках; 

 повне кадрове забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних 

навчальних закладів;  

 впровадження нового механізму відбору обдарованої молоді для 

одержання педагогічної спеціальності; 

 підвищення професійного рівня педагогічних працівників; 

 поліпшення соціально-економічного стану учителів, морального і 

матеріального стимулювання їх діяльності; 

 створення дієвої системи обміну інформацією з міжнародними 

організаціями та окремими державами у сфері освіти; 

 охоплення навчанням всіх дітей шкільного віку та позашкільною освітою 

всіх бажаючих дітей, в першу чергу дітей пільгових категорій; 

 повне завершення комп’ютеризації загальноосвітніх шкіл (І-ІІ, І-ІІІ 

ступенів), позашкільних навчальних закладів; 
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 забезпечення доступу учнів та педагогічних працівників до науково-

освітніх ресурсів і створення умов для доступу до мережі Інтернет; 

 підвищення ефективності управління закладами за рахунок впровадження 

і масового поширення інформаційних та комунікаційних технологій; 

забезпечення належних умов для здобуття учнями повної загальної 

середньої освіти; 

 забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного 

процесу;   

 захист дитини від фізичного, морального, психічного насилля; 

 забезпечення підвезення до місць навчання та додому учнів, які 

проживають за межею пішохідної доступності. 

  

ІV.Контроль за виконанням розділів 

 Відділ освіти, культури, молоді та спорту інформує міську раду про хід 

виконання Програми щороку до 15 грудня. 

  

V. Фінансове забезпечення 

          (тис.грн.) 
№ 
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1. І 300,0 2250,9 300,0 2350,9 300,0 2450,9 
2. ІІ  150,0  150,0  150,0 
3. ІІІ   900,00 900,0   
4. ІV 4633,2 35,0 4690,0 35,0 5000,0 35,0 
5. V 300,0 598,9 300,0 598,9 300,00 598,9 

6. VI  76,3  80,3  83,3 
7. VII  7,8  7,8  7,8 
8. VIII  560,0  560,0  560,0 

Всього 5233,2 3678,9 6190,0 4682,9 5600,0 3885,9 

 

Внесення змін до міської комплексної програми «Освіта Кам’янської міської 

об’єднаної територіальної громади  на 2018-2020 роки» здійснюється міською 

радою за поданням відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради. 
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РОЗДІЛ І 
 

Розвиток загальноосвітніх шкіл  

Мета: визначення напрямків розвитку конституційного права 

громадян на отримання повної загальної середньої освіти, створення умов для 

всебічного розвитку особистості. 

 

Шляхи розвитку закладів освіти: 

удосконалення структури мережі освітніх закладів з урахуванням 

освітніх, виховних, оздоровчих та культурних потреб молоді; 

забезпечення альтернативних можливостей для одержання освіти 

учнівською молоддю, сприяння створенню навчально-виховних об’єднань, 

закладів нового типу, відкриття класів з поглибленим вивченням окремих 

предметів, залучення учнів до написання науково-дослідницьких робіт у 

Кам’янській Малій академії наук; 

забезпечення реалізації державного стандарту загальної середньої 

освіти, підвищення якості одержаної освіти на всіх рівнях: дошкільному, 

початковому, базовому й повному середньому, позашкільному; 

вдосконалення системи виховної роботи з учнівською молоддю, 

відродження українських народних традицій, народної та козацької педагогіки, 

організація культурного дозвілля молоді; 

забезпечення фізичного, психічного та духовного здоров’я кожної 

дитини; 

розвиток мережі гуртків та клубів за інтересами; 

створення умов для організації експериментального майданчика, 

апробації новітніх педагогічних технологій навчання і виховання дітей; 

поліпшення фінансово-господарської діяльності закладів освіти 

міської і сільської місцевості, турбота про постійне зміцнення їхньої 

навчально-матеріальної бази, покращення якості харчування для учнів 1- 4 

класів, дітей пільгової категорії та покращення умов перебування дітей у 

пришкільних оздоровчих таборах з денним перебуванням дітей і учнівської 

молоді, а також проведення навчально – польових зборів у В/ч 9930 смт. 

Оршанець за рахунок коштів місцевого бюджету та шляхом залучення в сферу 

додаткових джерел фінансування. 

 

Заходи щодо розвитку загальноосвітніх шкіл:  

1. З метою становлення школи, як одного з основних джерел національного й 

духовного відродження та збереження культурно-історичних традицій 

українського народу, запровадити курси за вибором: народознавство, 

українознавство, етнографія, фольклор України, рідний край. 

                                                                          Відділ освіти,культури, молоді та     

                                                                            спорту виконавчого комітету                                                                     
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                                                                       Кам’янської міської ради              

                                                                        2018-2020 роки 

2.Для розвитку дітей продовжити відкриття у навчальних закладах історико-

краєзнавчих музеїв, етнографічних куточків, кімнат: народознавства, Бойової 

слави, природи та інших. 

Відділ освіти, культури, молоді та  

спорту ,заклади  загальної  

середньої освіти 2018-2020 роки 

3. Забезпечити участь педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл, які 

беруть участь у проведенні експериментальної роботи щодо запровадження 

новітніх педагогічних технологій навчання, у постійно діючому семінарі, 

організованому при ЧОІПОПП. 

   Відділ освіти, культури, молоді та  

   спорту 2018-2020 років      

4. Сприяти забезпеченню вчителів передплатними виданнями художньої, 

педагогічної, довідково-інформаційної літератури. 

                                                                         Відділ освіти, культури, молоді та 

                                                    спорту 2018-2020 роки 

5. Залучати до апробації пробних та експериментальних підручників кращих 

учителів закладів загально середньої освіти шкіл Кам’янської ОТГ. 

                                                                         Відділ освіти, культури, молоді та  

                   спорту 2018-2020 роки 

6. Спрямувати діяльність шкільних бібліотек на виховання патріота України, 

гармонійної, морально-досконалої особистості. Забезпечити бібліотечно-

інформаційне обслуговування користувачів з усіх напрямів освітнього 

процесу. 

                                                                            Відділ освіти, культури, молоді та  

                                                                           спорту  

                                                                                                                                       Постійно 

8. Проводити щорічні місячники «Шкільних бібліотек». 

                                                                              Керівники навчальних закладів 

                                                                              Відділ освіти, культури, молоді та  

                                                                              спорту 2018-2020 роки 

9. Проводити комплексне медичне обстеження дітей, які поступають  на 

навчання, починаючи з 5-6 річного віку . 

                                                                                  Відділ освіти,молоді та спорту   

                                                                                   КНП «Кам’янський  районний  

                                                                                   центр первинної медико- 

                                                                                   санітарної допомоги»                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                2018-2020 роки 

10. Забезпечити медичне обслуговування учнів і вчителів згідно з чинним 

законодавством. 

                                                                   Відділ освіти, культури,молоді 
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                                                                                        та спорту КНП «Кам’янський  

                                                                        районний                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                        центр первинної медико- 

                                                                        санітарної допомоги»                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                       2018-2020 роки 

11. Забезпечити оплату проїзду вчителям , які доїжджають на автобусах до 

місця роботи в сільські школи згідно Порядку забезпечення пільгового 

проїзду педагогічних працівників за рахунок коштів місцевого бюджету та 

шляхом залучення в сферу додаткових джерел фінансування. 

                                                                    Відділ освіти,культури, молоді  

                                                                                 та спорту          Постійно 

 12. Забезпечити безоплатним одноразовим харчуванням учнів 1 – 4 класів,       

дітей пільгової категорії та забезпечити якісну організацію проведення  

оздоровчих змін з денним перебуванням дітей та учнівської молоді в 

пришкільних таборах, а також проведення навчально – польових зборів (в.т.ч. у 

В/ч 9930 смт. Оршанець).    

                                                                  Відділ освіти,культури, молоді та  

                                                                 спорту   Постійно 

13. Забезпечити утримання об’єктів закладів освіти Кам’янської ОТГ, які 

знаходяться в міській комунальній власності, Позаміський оздоровчий табір 

«Джерельце».  

                                                                   Відділ освіти,культури, молоді та  

                                                                           спорту     Постійно 

Фінансування:  

           ( тис.грн.) 

Заходи  
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П.4.  2,0  2,0  2,0 

П.10.  50,0  50,0  50,0 

П.12  1600,0  1700,0  1800,0 

П.13 300,00 598,9 300,0 598,9 300,0 598,9 

всього 300,0 2250,9 300,00 2350,9 300,0 2450,9 
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РОЗДІЛ ІІ 

 

Розвиток дошкільної освіти  
 

 Мета:  

 визначення стратегії розвитку дошкільної освіти на найближчі роки та 

перспективу, створення системи безперервної освіти, спрямованої  на  

формування інтелектуального та культурного потенціалу, як найвищої цінності 

нації.  

 Основні завдання виховання дітей дошкільного віку: 

 забезпечення фізичного та психічного здоров'я дітей, своєчасне виявлення 

тих, що потребують корекції здоров'я, здійснення виховного процесу з 

урахуванням особистісних якостей, стану здоров'я, природних задатків дитини, 

відкриття інклюзивних груп для задоволення потреб дітей з інвалідністю.; 

 розумовий розвиток дітей, розвиток їх пам'яті, уваги, мислення, уяви, 

допитливості, захоплень, оволодіння рідною мовою та прищеплення навичок 

культури спілкування; 

 започаткування основ трудового виховання, економічної культури, 

моральної орієнтації в загальнолюдських цінностях, набуття життєвого досвіду: 

 виховання поваги і любові до батьків, родини, рідного краю, патріотизму 

та гордості за свою Батьківщину, людей праці, створення сприятливих умов для 

розвитку моральної самооцінки, яка має відображати ставлення дитини до 

себе, як до суб’єкту гуманних доброзичливих взаємин з оточуючими;  

залучення дітей до народної культури, мистецтва, традицій, історії 

Кам'янщини, формування духовності, прищеплення шанобливого ставлення до 

культурних надбань інших народів, своєчасне виявлення ранньої 

обдарованості, забезпечення умов для розвитку талановитих дітей; 

соціалізація дітей;  

інтеграція родинного, суспільного та дошкільного виховання на засадах 

народної педагогіки, національної культури, сучасних досягнень науки, 

надбань світового педагогічного досвіду;  

психологічна підготовка дітей до навчання в школі, практичне оволодіння 

рідною мовою, забезпечення  пізнавальної активності, творчих і художніх 

здібностей в ігровій та інших видах діяльності. 

Вище зазначені завдання реалізуються в дошкільних закладах Кам'янської ОТГ 

засобами родинного виховання . 

  

 Основні заходи:  

1. Щороку аналізувати кількість дітей від 1 до 6 років, які проживають на 

території Кам’янської ОТГ, з метою охоплення їх різними формами 

дошкільного навчання, а з чотирирічного віку всіх дітей забезпечити 

обов'язковою дошкільною освітою. 

                               Відділ освіти,культури, молоді та            

                                                          спорту, керівники дошкільних             

           навчальних закладів ,        Постійно  
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2. З метою задоволення потреб сільського населення у розвитку 

всебічно розвинених дошкільників, створення комфортних умов для 

навчально-виховного процесу та збереження життя і здоров’я дітей, 

продовжувати створювати сучасну матеріально-технічну базу дошкілля, 

забезпечувати сучасними меблями, ігровими модулями, комп’ютерною 

технікою та підключенням до Інтернету. 

                                                           Відділ освіти,культури,молоді 

                                                                        та спорту, керівники дошкільних 

                                                                   навчальних закладів 

Постійно 

3. Забезпечити збереження мережі дошкільних закладів, запобігати їхньому 

закриттю та перепрофілюванню. 

                                     Відділ освіти, культури, молоді та 

                                                                   спорту керівники дошкільних    

                                                                   навчальних закладів 

 Постійно 

 

4. При кожному дошкільному закладі, при потребі, відкривати групи з 

короткотривалим перебуванням, освітні консультаційні пункти, 

охоплювати дітей соціально-педагогічним патронатом. 

Відділ освіти, культури, молоді та  

                                                                                спорту,  керівники дошкільних  

                                                                        навчальних закладів 

Постійно. 

5. З метою поліпшення підготовки дітей до навчання в школі забезпечувати 

100% охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою, та використовувати 

в освітньому процесі інформаційно-комунікаційні технології, практикувати у 

роботі мультимедійні засоби. 

 Відділ освіти,культури,молоді та, 

                               

                                                                                 та спорту, керівники дошкільних 

                                                                      навчальних закладів  

Постійно 

6. Посилити контроль за ефективністю виховного процесу і забезпеченням 

державного рівня Базового компоненту дошкільної освіти відповідно 

Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2020 

року у дошкільних закладах Кам’янської ОТГ надавати освітні послуги дітям 

п’ятирічного віку за Програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку 

«Впевнений старт». 

 Відділ освіти, культури, молоді та, 

                                                     спорту, керівники дошкільних     

                                      навчальних закладів.     

2018-2020 роки 

7. Забезпечити безумовне виконання Закону України "Про мови", постійно 

працювати над формуванням високої мовленнєвої культури та володінням 
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нею, вживання стандартизованої формули мовленнєвого етикету, 

збагачення словникового запасу дошкільників. 

                                                             Відділ освіти, культури молоді та 

                                                                   спорту, керівники дошкільних    

                                                                   навчальних закладів  

 Постійно 

8. Удосконалювати систему дошкільної освіти, націлювати процес виховання і 

навчання в дошкільних закладах на шлях особистісно-орієнтовної моделі. 

                                                    Відділ освіти, культури, молоді  та    

                                                          спорту,    керівники  дошкільних  

                                       навчальних  закладів  

Постійно 

 

9. Запровадити відкриття інклюзивних груп в дошкільних навчальних 

закладах Кам’янської ОТГ для задоволення потреб дітей з інвалідністю. 

Відділ освіти, культури, молоді та, 

                                                      спорту  керівники дошкільних       

                                                                       навчальних закладів 

2018-2020 роки 

 

10. Домагатись забезпечення дошкільних навчальних закладів Кам’янської ОТГ 

фахівцями з вищою спеціальною освітою на 80 відсотків. 

Відділ освіти, культури, молоді та 

                             спорту 

                                                                                   2018- 2020 роки 

11. Посилити контроль та забезпечувати належне фінансування харчування 

дітей та дотримання санітарно-гігієнічних нормативів                                                                                                      

у дошкільних навчальних закладах, проводити щорічні поглиблені медичні 

огляди дітей від 1 до 6 років з попередніми функціональними дослідженнями  

                                                                                Відділ освіти, культури, 

                                                                                  молоді та  спорту, 

                                                                                   КНП «Кам’янський  районний  

                                                                                   центр первинної медико- 

                                                                                   санітарної допомоги»                                                                                                                                                                                                                             

                                                                               2018-2020 роки 

                                        Постійно 

 

Фінансове забезпечення 

 Фінансове забезпечення роботи дошкільних закладів здійснюється за 

рахунок місцевого бюджету. 

 Впровадження нової економічної моделі, забезпечення сфери дошкільної 

освіти у період ринкових відносин передбачає: 

 збереження за державою пріоритету у фінансуванні системи дошкільної 

освіти; 

 розробку і затвердження державних нормативів фінансового і  
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матеріального забезпечення дошкільної освіти з розрахунку на 1 вихованця; 

 створення нормативів фінансування оплати праці педагогів-вихователів з 

розрахунку на таку кількість дітей: 

 від 1 до 3 років - 6-8 дітей; 

 від 3 -5 років - 8-10 дітей;  

 від 5-6 років - 10-12 дітей. 

 цільове гарантоване державне фінансування витрат на дошкільну освіту 

з багатодітних та малозабезпечених сімей; 

 розширення прав керівників дошкільних навчальних закладів у 

фінансово-господарській діяльності, спрямоване на пошук додаткових коштів 

для забезпечення дошкільної освіти; 

 широке залучення у сферу забезпечення дошкільної освіти коштів 

вітчизняних та іноземних спонсорів, фірм, компаній, товариств тощо. 

 

Фінансування здійснюється за рахунок Кам’янської ОТГ      

                                                                                                        (тис.грн) 

Заходи  Роки  

  2018 2019 2020 

П.2   150,0  150,0  150,00  

всього   150,00     150,0  150,00  

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ 

 

Шкільний автобус 

 

  Загальні положення  

Організація регулярного безоплатного перевезення учнів до місць 

навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав 

громадян на здобуття повної загальної середньої освіти. 

 Статтею 14 Закону України “Про освіту”, статтею 21 Закону України 

“Про загальну середню освіту та статтею 32 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” передбачено забезпечення у сільській місцевості 

регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і додому учнів та 

педагогічних працівників. 

 Організацію перевезення учнів і педагогічних працівників планується 

здійснювати шляхом укладення договорів з автотранспортним підприємством, 

установами, організаціями усіх форм власності та перевізниками – фізичними 

особами на здійснення організованого перевезення, підвезення рейсовими 

автобусами або «Шкільними автобусами». 
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 З метою раціонального використання автобусів керівництво 

навчальних закладів повинно забезпечити коригування розкладу уроків та 

режиму навчально-виховного процесу. 

 Забезпечення автобусами проводиться за рахунок коштів державного, 

обласного і місцевого бюджетів. 

 Закупівля автобусів для організації перевезення учнів та педагогічних 

працівників здійснюється на основі законодавства про державні закупівлі в 

установленому порядку. 

      Забезпечити учнів, які проживають за межею пішохідної доступності, 

безкоштовним підвезенням до місць навчання і додому, здійснювати 

перевезення учнів на обласні олімпіади, конкурси, семінари, змагання, 

фестивалі, навчально – екскурсійні поїздки, для обміну досвідом педагогічних 

працівників, підвезення до місць навчання, а також, забезпечити підвіз 

вихованців дошкільних навчальних закладів до місць навчання та виховання і 

додому відповідно до затверджених маршрутів руху шкільних автобусів. 

  Мета і завдання:  

 виконання вимог законодавства щодо забезпечення у сільській місцевості 

регулярного безоплатного перевезення до місць навчання і додому учнів та 

педагогічних працівників; 

 створення парку автобусів для забезпечення у сільській місцевості 

регулярного безоплатного перевезення учнів і педагогічних працівників до 

місць навчання і додому. 

 

  Очікувані результати:  

 забезпечити учнів, які проживають за межею пішохідної доступності, 

безкоштовним підвезенням до місця навчання і додому. 

 

 Фінансування:  

 Фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів державного, 

місцевих бюджетів та з інших джерел, не заборонених законодавством. 

Розрахунки щодо придбання автобусів та підвезення учнів на 2018-2020 

роки за рахунок бюджету Кам’янської ОТГ та обласного бюджету. 

                                (тис.грн.) 

 

 

№ п/п Автобус з 

кількістю 

місць 

2019 2020 

1. До 15   

2. До 25   

3. Понад 25 900,00  

4. Підвезення 

учнів 

  

 Всього 900,00  
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            РОЗДІЛ ІV 

 

ВЧИТЕЛЬ 

 Мета та основні завдання: 

 Кадрове забезпечення навчальних закладів; 

 оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних 

працівників;  

 підвищення ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства; 

 підвищення рівня соціально-економічного і фінансового забезпечення 

підготовки педагогічних працівників, їхньої професійної діяльності та 

післядипломної освіти. 

 

Основні заходи  

1. Визначити на період до 2020 року потребу у педагогічних працівниках 

для дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів 

                                                                 Відділ освіти,культури, молоді та,      

                                                                 спорту керівники закладів загальної    

середньої  освіти 

2018-2020 роки 

2. Забезпечувати щорічне формування державного замовлення на 

підготовку педагогічних працівників у вищих навчальних закладах                                                                                                        
                                                                 Відділ освіти,культури, молоді та  

                                                спорту керівники закладів загальної                                                             

                                                            середньої освіти 2018-2020 роки 

3. Проводити міжшкільні та брати участь в обласних виставках 

передових педагогічних технологій, цифрових та інноваційних педагогічних 

технологій. 

                                                     Відділ освіти,культури, молоді та   

                                             спорту 2018-2020роки                         

        4.  Сприяти створенню у навчальних закладах умов для підвищення 

мовної культури вчителів та учнів (лекторії, конкурси, круглі столи , курси 

української  мови,  поповнення  бібліотечних  фондів  словниками, 

довідниками). 

Відділ освіти, культури, молоді та, 

                                                     спорту керівники навчальних  

                                            закладів 2016-2020 роки   

5. Щорічно проводити конкурс "Вчитель року" та сприяти виділенню 

щорічної матеріальної винагороди для переможців міського конкурсу "Вчитель 

року". 

Відділ освіти, культури, молоді та 

                                                                   спорту 2018-2020роки  

6. Вживати заходи для поліпшення житлових умов та забезпечення житлом 

молодих спеціалістів, які навчалися за цільовим направленням, за державним 

замовленням та одержали направлення на роботу. 
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                                                                    Відділ освіти,культури, молоді та  

                                                      спорту2018-2020 роки 

7. Щорічно проводити літературний конкурс на кращий твір про вчителя. 

Відділ освіти, культури , молоді та  

                                             спорту 2018-2020 роки 

8. Сприяти у запровадженні надання разової грошової допомоги випускникам, 

які призначаються на роботу вперше у сільські навчальні заклади Кам’янської 

ОТГ.  

 

                                                  Відділ освіти, культури, молоді та 

                                             спорту 2018-2020роки 

 

9. Здійснити заходи щодо виконання положень Законів України:  

а) "Про освіту" (ст. 57) щодо: виплати педагогічним працівникам 

надбавок за вислугу років; безоплатного користування педагогічними 

працівниками, які працюють у сільських навчальних закладах, житлом з 

опаленням і освітленням; 

б) «Про загальну середню освіту» (ст.25) щодо: педагогічного 

навантаження вчителів початкових класів; розмір доплати за перевірку зошитів, 

класне керівництво. 

Відділ освіти, культури, молоді та 

                                             спорту 2018-2020роки 

Фінансове забезпечення 

 Фінансування здійснюватиметься в межах асигнувань передбачених у 

державному і місцевих бюджетах та з інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

 Органи виконавчої влади, які визначені виконавцями, щороку 

передбачають у відповідних бюджетах цільові кошти на фінансування 

виконання основних завдань і заходів. 

                                                (тис.грн.) 

№ 

п/п 

за
х

о
д

и
 

2018 2019 2020 

Б
ю

д
ж

ет
 

м
іс

ь
к
о
ї 

р
ад

и
 

О
св

іт
н

я
 

су
б

в
ен

ц
ія

 

Б
ю

д
ж

ет
 

м
іс

ь
к
о
ї 

р
ад

и
 

О
св

іт
н

я
 

су
б

в
ен

ц
ія

 

Б
ю

д
ж

ет
 

м
іс

ь
к
о
ї 

р
ад

и
 

О
св

іт
н

я
 

су
б

в
ен

ц
ія

 

1. П.5 30,0  30,0  30,0  

3. П.8 5,0  5,0  5,0  

4. П.9 х  

4633,2 

х 4690,0 х 5000,0 

Всього 35,0 4633,2 35,0 4690,0 35,0 5000,0 
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 РОЗДІЛ V 

 Оздоровлення учнівської молоді 

 Мета та основні завдання: 

забезпечити ефективне оздоровлення та повноцінний відпочинок дітей, 

створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-

оздоровчої та спортивної роботи, організації якісного медичного 

обслуговування і харчування дітей під час літніх канікул ; 

розширити мережу літньо-мовних таборів та військово спортивного 

напрямку. 

Основним завданням є координація дій органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій у здійсненні ними функцій 

щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді 

Кам’янської ОТГ та здійснення контролю за діяльністю дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку незалежно від форм власності та підпорядкування, 

збереження і розвитку їх мережі; надання якісного навчання дітей іноземним 

мовам у контексті європейської інтеграції України та наближення до 

європейських стандартів є пріоритетом діяльності навчальних закладів 

об’єднананої громади. Тому одним із нестандартних підходів для забезпечення 

якісного навчання дітей мовам є створення літніх таборів з іноземних мов. Такі 

табори покликані спонукати школярів практично застосовувати знання з мов 

отриманих протягом навчального року.  

Основні заходи: 

1. Надання максимальній кількості дітей послуг з оздоровлення та 

відпочинку, створення оптимальних умов для безпечного та ефективного 

перебування дітей в закладах оздоровлення та відпочинку. 

Відділ освіти, культури, молоді та  

                                           спорту 2018-2020роки 

2. Організувати оздоровлення та відпочинок дітей у дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку з денним перебуванням не менше 14 робочих днів 

та не менше 6 годин в день, з цілодобовим перебуванням  не  менше  21 

робочого дня протягом однієї  зміни. 

Відділ освіти, культури ,  

молоді та сорту2018 – 2020 роки 

- Створити  мережу літньо-мовних таборів з іноземних мов та військово – 

спортивного напрямку  у всіх закладах загально середньої освіти. 

                Відділ освіти,культури, 

 молоді та  спорту 2018-2020 роки 

3. Організувати дієвий контроль за діяльністю дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку щодо дотримання встановлених нормативних 

вимог стосовно здійснення оздоровчо-виховного процесу, стану матеріально-

технічної бази закладів, забезпечення їх кваліфікованими фахівцями з метою 

створення умов для їх ефективного функціонування. 

Відділ освіти,культури, молоді та спорту, 

2018 – 2020 роки 



 15 

 

 

 4. Забезпечити своєчасне та в необхідному обсязі фінансування в 

установленому порядку заходів з оздоровлення та відпочинку дітей, які 

потребують особливих умов для оздоровлення, соціальної уваги та підтримки, 

зокрема, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

бездоглядних та безпритульних дітей, дітей з інвалідністю; дітей, потерпілих 

від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей, які постраждали внаслідок 

стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей з багатодітних і 

малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на 

виробництві або під час виконання службових обов'язків; дітей пільгової 

категорії, які виїхали з тимчасово окупованої території Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя, зони проведення антитерористичної операції; дітей, 

загиблих учасників антитерористичної операції;  дітей, які перебувають на 

диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей - переможців 

міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, 

конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів 

дитячих громадських організацій; дитячих творчих колективів та спортивних 

команд; дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери 

села. 

Відділ освіти, культури, молоді та 

                                              спорту 2018 – 2020 роки 
5. Оздоровлення дітей здійснювати за рахунок коштів державного, 

місцевого бюджету виділених в установленому порядку, позабюджетних, 

спонсорських, батьківських коштів, а також інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

Відділ освіти, культури, молоді та 

                                              спорту2018 – 2020 роки 

6. Забезпечити недопущення перепрофілювання та використання не за 

призначенням дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. 

Відділ освіти, культури,молоді та  

                   спорту 

2018 – 2020 роки 

7. Вжити заходів щодо збереження життя і здоров'я дітей під час 

перебування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, забезпечення 

якісними продовольчими товарами, лікарськими засобами, створення належних 

умов проживання та змістовного дозвілля дітей. 

Відділ освіти, культури молоді та 

                   спорту 

2018 – 2020 роки 

 

8. Організувати повноцінне якісне харчування дітей у закладах 

оздоровлення та відпочинку відповідно до норм, передбачених постановою 

Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 „Про затвердження норм 

харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку”. 



 16 

Проводити в установленому порядку закупівлю продуктів харчування для 

дитячих оздоровчих закладів за обов’язкової наявності сертифікатів якості. 

                                                          Відділ освіти,культури, 

молоді та спорту 

2018 – 2020 роки 

9. Не допускати виїзду дітей у дитячі оздоровчі табори будь-якої форми 

власності без їх попереднього комісійного обстеження та складання акту 

прийомки дитячих оздоровчих таборів. 

                                                                  Відділ освіти, культури, 

 молоді та спорту 

2018 – 2020 роки, 

                                                                               КНП «Кам’янський  районний  

                                                                           центр первинної медико- 

                                                                                   санітарної допомоги»                                                                                                                                                                                                                             

       10. Вжити заходів щодо залучення до роботи з дітьми у дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку висококваліфікованих педагогічних, медичних 

працівників та працівників підприємств громадського харчування.  

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

2018 – 2020 роки 

11. Вжити заходів щодо надання пільг з оплати відвідування дітьми 

комунальних закладів культури (музеїв, заповідників, бібліотек). 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

2018 – 2020 роки 

 12. Сприяти проведенню в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку 

тематичних культурно-масових, військово-патріотичних виховних заходів 

(конкурсів, вікторин тощо).  

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

2018 – 2020 роки 

13. Сприяти дитячим та молодіжним громадським організаціям у 

залученні дітей, які перебувають у закладах відпочинку та оздоровлення, до 

заходів культурно-просвітницького, освітнього, національно-патріотичного, 

спортивно-оздоровчого,  туристсько-краєзнавчого спрямування.  

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

2018 – 2020 роки 

14. Проводити  міський огляд - конкурс дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку.      

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

2018 – 2020 роки 

15. Забезпечити заклади оздоровлення та відпочинку необхідною 

кількістю вогнегасників.                               Відділ освіти, культури, 

                                                             молоді  та спорту, 

                                               Кам'янський районний сектор 

                                                 Управління Державної служби  

                                                      з надзвичайних ситуацій України  

                                                       у Черкаській області2018–2020 роки 
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16. Забезпечити охорону громадського порядку в місцях 

відпочинку та оздоровлення дітей та дотримання законодавства щодо заборони 

тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв у громадських місцях; 

посилити контроль за технічним станом транспортних засобів і автошляхів, 

якими будуть перевозитися діти до оздоровчих закладів, та встановленням 

відповідних дорожніх знаків, а також за оперативною обстановкою під час 

перевезення груп дітей до місць оздоровлення, відпочинку та у зворотному 

напрямку, під час екскурсій із забезпеченням безоплатного супроводу дітей 

автомобільним транспортом.  

Відділ освіти, культури молоді та спорту 

                                                     Кам'янське відділення поліції 

                                                     Смілянського відділу поліції ГУНП 

                                       в Черкаській   області, Кам’янська  

                               міська рада 2018 – 2020 роки 

 17. Вести систематичний контроль за способом життя та поведінкою 

безпритульних, бездоглядних дітей, дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах та на обліку в органах внутрішніх справ.  

                                                   Відділ освіти, культури молоді та спорту 

                                    служба у справах дітей районної 

                      державної адміністрації, 

                              Кам'янське відділення поліції 

                                                    Смілянського відділу поліції ГУНП 

 в Черкаській   області, Кам’янська міська 

                                                    рада 2018 – 2020 роки 

18. Здійснювати контроль за додержанням суб’єктами підприємницької 

діяльності правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, 

забезпечувати проведення систематичного моніторингу підприємств торгівлі і 

громадського харчування, які реалізують населенню алкогольні напої та 

тютюнові вироби і знаходяться поблизу оздоровчих закладів та місць 

відпочинку і оздоровлення дітей. 

                                                 Відділ освіти, культури молоді та спорту 

                                  служба у справах дітей районної 

                    державної адміністрації, 

                             Кам'янське відділення поліції 

                                                    Смілянського відділу поліції ГУНП 

 в Черкаській   області, Кам’янська міська 

                                                    рада 2018 – 2020 роки 

19. Забезпечувати дієвий контроль за дотриманням вимог санітарного 

законодавства в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. 

Відділ освіти,культури, молоді та спорту 

                                                                   Кам’янське районне управління                                                                 

Головного управління  

 Держпродспоживслужби у Черкаській області 

2018 – 2020 роки 
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20. Сприяти висвітленню у засобах масової інформації заходів 

щодо підготовки та проведення літньої оздоровчої кампанії.  

Відділ освіти,культури, молоді та спорту 

2018 – 2020 роки 

 

Фінансове забезпечення 

 Фінансування  оздоровлення дітей здійснювати за рахунок коштів 

місцевого бюджету, виділених в установленому порядку, позабюджетних, 

спонсорських, батьківських коштів, а також інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

                                        (тис.грн.) 
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1. П.4 598,9 300,0 598,9 300,0 598,9 300,0 

2 П.5  227,5  227,5  227,5 

Всього  598,9 527,5 598,9 527,5 598,9 527,5 
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                                                        РозділVІ 

Робота з обдарованими дітьми та учнівською молоддю 

 

Мета: створення оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації 

обдарованих дітей і молоді. 

Завдання:  

-   консолідація зусиль Кам’янської ОТГ , навчальних закладів, установ та 

організацій у роботі з обдарованою молоддю; 

- забезпечити пріоритетність системи пошуку, навчання, виховання і 

підтримки обдарованих дітей та молоді як важливого чинника формування 

умов для становлення особистості, збереження і розвитку потенціалу нації; 

- залучати до роботи з обдарованою молоддю висококваліфікованих 

педагогічних працівників; 

- покращити матеріально-технічну базу навчальних закладів, що працюють з 

обдарованою молоддю; 

- удосконалити систему соціальної підтримки і заохочення обдарованої 

молоді; 

- здійснення освіти за науково - дослідницьким напрямком, який виявляє 

найбільш обдарованих дітей у різних галузях науки та розвитку їх творчих 

здібностей, навичок самостійної діяльності, підвищення рівня знань та 

ерудиції. 

Заходи роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю  

на 2018 – 2020 роки: 

1. Розробити, апробувати та використовувати систему ранньої діагностики і 

своєчасного виявлення обдарованих дітей і учнівської молоді різних вікових 

категорій. 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

2018-2020 роки 

2. Сприяти відкриттю класів з поглибленим вивченням навчальних предметів 

для обдарованої молоді у загальноосвітніх навчальних закладах. 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

2018-2020 роки 

3. Сприяти розширенню мережі гуртків, факультативів та спецкурсів за 

вибором. 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

2018-2020 роки 

4. Організувати роботу з виявлення та підтримки обдарованості серед дітей з 

особливими потребами. 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

2018-2020 роки 

5. Забезпечити співробітництво із всеукраїнськими та міжнародними гро-

мадськими організаціями, діяльність яких спрямована на пошук і розвиток 

обдарованих дітей  

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 
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2018-2020 роки 

6. Систематично поповнювати міський  інформаційно-ресурсний банк даних 

“Обдарована дитина” 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

2018-2020 роки 

7. Забезпечити проведення  Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін та забезпечити участь переможців у обласному та всеукраїнському 

етапах. 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

2018-2020 роки 

8.  Забезпечити роботу міської малої академії наук при Будинку творчості 

дітей та юнацтва з функціонуванням секцій МАН при закладах освіти та 

проведення І-го (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України і забезпечення 

участі переможців у ІІ та ІІІ етапі.  

                                                      Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

 2018- 2020 роки 

9. Забезпечити участь учнів в Інтернет-олімпіадах та враховувати резуль-

тативність участі при визначенні міського рейтингу якості системи освіти.  

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

2018-2020 роки 

10.Організовувати і проводити  мистецькі огляди, конкурси в Кам’янській ОТГ 

забезпечити участь учнів та колективів у обласних та всеукраїнських заходах  

Відділ освіти, культури, молоді та спорту  

2018-2020 роки 

11.Сприяти участі педагогічних працівників та обдарованої молоді у 

міжнародних програмах, науково-практичних конференціях, змаганнях і 

конкурсах. 

Відділ освіти, молоді та спорту  

2018-2020 роки 

12. Започаткувати видання збірника «Юні таланти Кам’янщини» Кам’янської 

ОТГ. 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

2018-2020 роки 

13.Продовжити практику проведення науково-практичних конференцій, 

семінарів, тренінгів, майстер-класів з питань роботи з обдарованою молоддю. 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

2018-2020 роки 

14. Організовувати та щорічно проводити виставку перспективного 

педагогічного досвіду освітян ОТГ.  

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

2018-2020 роки 
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15. Узагальнювати передовий педагогічний досвід вчителів, що 

мають систему роботи з обдарованими дітьми та поповнювати відповідний міський 

інформаційно-ресурсний банк даних. 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

2018-2020 роки 

16. Здійснювати моніторинг результативності роботи з обдарованою молоддю. 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

2018-2020 роки 

17. З метою створення умов для роботи з обдарованою молоддю модернізувати 

обладнання, навчальне приладдя та наочні посібники для проведення дослідно-

експериментальної роботи в закладах загально середньої освіти Кам’янської ОТГ. 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

2018-2020 роки 

18. Забезпечити здійснення заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази, 

подальшого розвитку та удосконалення мережі позашкільних навчальних закладів 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

2018-2020 роки 

19. Організовувати профільні табори, навчально-оздоровчі збори для різних 

категорій школярів (лідерів учнівського самоврядування, юних спортсменів, 

техніків, екологів, журналістів, дитячих художніх колективів тощо) 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

2018-2020 роки 

20. Забезпечити участь у проведенні щорічного районного свята «Талановита 

юнь Кам’янщини» 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

2018-2020 роки 

21. Здійснювати виплату одноразової винагороди учням, які зайняли призові 

місця в обласному та всеукраїнському етапах предметних олімпіад, конкурсі 

знавців української мови ім. П.Яцика, конкурсі-захисті учнівських робіт МАН.  

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

2018-2020 роки 

22.Здійснювати виплату одноразової грошової винагороди вчителям, які 

підготували переможців обласних і всеукраїнських олімпіад, конкурсу-захисту 

робіт МАН, обласних та всеукраїнських спортивних змагань, конкурсів виховного 

спрямування. 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

2018-2020 роки 
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Фінансове забезпечення здійснювати з місцевого  бюджету(тис.грн.) 

 

 

  № Назва заходу 2018 2019 2020 

1 Районні олімпіади 1,0 1,0 1,0 

2 Районний конкурс 

„Учень року” 

1,0 1,0 1,0 

3 Конкурс знавців 

української мови          

ім. П.Яцика. 

0,5 0,5 0,5 

4 Міжнародний мовно-

літературний конкурс 

учнівської молоді ім. 

Шевченка 

0,3 0,3 0,3 

5 Конкурс читців поезії 

Шевченка 

1,0 1,0 1,0 

6 Конкурс - захист робіт 

МАН, обласні олімпіади 

3,0 3,0 3,0 

7 Одноразова винагорода 

учням, які зайняли 

призові місця у ІІІ 

(обласному) та ІV 

(всеукраїнському) 

етапах предметних 

олімпіад, конкурсі 

знавців української мови 

ім. П.Яцика, в ІІ 

(обласному) та ІІІ 

(всеукраїнському) 

етапах конкурсу-захисту 

учнівських робіт МАН 

(одноразові виплати 

здійснюються 

відповідно до 

Положення). 

23,0 24,0 25,0 

8 Одноразова винагорода 

учителям, учні яких 

зайняли призові місця у 

ІІІ (обласному) та ІV 

(всеукраїнському) 

етапах предметних 

олімпіад, конкурсі 

знавців української мови 

ім. П.Яцика, в ІІ 

27,0 30,0 32,0 
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(обласному) та ІІІ 

(всеукраїнському) 

етапах конкурсу-захисту 

учнівських робіт МАН 

(одноразові виплати 

здійснюються 

відповідно до 

Положення). 

9  Всеукраїнська 

військово-патріотична, 

спортивна гра «Сокіл» 

(«Джура») 

3,0 3,0 3,0 

10 Конкурс «Знавці права», 

«Світ моїх прав» 

0,5 0,5 0,5 

11 Конкурси патріотичного 

та туристсько-

краєзнавчого напрямку 

1,0 1,0 1,0 

12 Обласні конкурси та 

змагання науково-

технічного напрямку 

5,0 5,0 5,0 

13 Обласні, всеукраїнські, 

міжнародні конкурси та 

фестивалі художньо-

естетичного та 

декоративно-ужиткового 

напрямку 

10,0 10,0 10,0 

 Всього: 76,3 80,3 83,3 

 

 

  РОЗДІЛ VІІ 

        Розвиток позашкільних навчальних закладів  

Загальні положення 

 Позашкільна освіта здобувається вихованцями, учнями та слухачами у 

позаурочний час у позашкільних та інших навчальних закладах незалежно від їх 

підпорядкування, типу і форми власності. В основу позашкільної освіти покладено 

принципи гуманізму, демократизму, єдності загальнолюдських і національних 

цінностей, безперервності, наступності, добровільності та практичного спрямування. 

 Мета та основні завдання: 

 забезпечення вільного інтелектуального, творчого, духовного, розвитку дітей та 

учнівської молоді в позашкільних навчальних закладах, доступності позашкільної 

освіти, гарантування дітям права на її здобуття; 

 збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів; 
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 утримання та повноцінне функціонування, збереження та 

подальше зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів 

різних типів, забезпечення їх фінансування шляхом залучення в сферу додаткових 

джерел фінансування; 

 сприяння забезпеченню підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

системи позашкільної освіти; 

 поліпшення забезпечення позашкільних навчальних закладів науково-

методичними матеріалами; 

 Очікувані результати виконання: 

 припинити скорочення мережі позашкільних навчальних закладів та сприяти їх 

подальшому розвитку; 

 створити дієву систему обміну інформацією з міжнародними організаціями та 

окремими державами у сфері позашкільної освіти; 

 охопити позашкільною освітою всіх бажаючих дітей, в першу чергу дітей 

пільгових категорій. 

Фінансування 

Фінансування на утримання та повноцінне функціонування, щодо розвитку 

позашкільних навчальних закладів Кам’янської ОТГ  здійснюватиметься в межах 

асигнувань, передбачених у державному та місцевому бюджеті, та з інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

Організація виконання заходів покладається на Кам’янську міську раду.  

Основні заходи поліпшення науково-методичного забезпечення: 

1.1.Забезпечувати позашкільні навчальні заклади науково-методичними 

матеріалами.           

                   

                               Відділ освіти, культури, молоді та спорту. 

           Протягом 2018-2020 років 

1.2.Взяти участь у обласному конкурсі на кращу науково-методичну 

розробку з питань позашкільної освіти. 

                                 Відділ освіти, культури, молоді та спорту,    

                                                  позашкільні навчально-виховні заклади. 

Протягом 2018-2020 років 

1.3.Визначити перспективні напрямки розвитку позашкільних навчальних 

закладів, впроваджувати позитивні напрацювання у роботі. 

                              Відділ освіти, культури, молоді та спорту. 

            2018-2020 роки 

1.4.Брати активну участь в обласних науково-практичних конференціях, 

семінарів, “круглих столів” з питань позашкільної освіти. 

                              Відділ освіти,культури, молоді та спорту,    

                                                   позашкільні навчально-виховні заклади. 

Протягом 2018-2020 років 

                                                    Постійно 
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1.5.Вивчати, узагальнювати, поширювати передовий педагогічний 

досвід з позашкільної роботи.  

Відділ освіти, культури, молоді та спорту,    

                                                   позашкільні навчально-виховні заклади. 

Протягом 2018-2020 років 

                          

1.6.Продовжувати роботу щодо висвітлення у засобах масової інформації 

питань позашкільної освіти.  

                              Відділ освіти, культури, молоді та спорту,  

                                                  дирекції навчальних закладів міста.  

                              Постійно 

2. Забезпечення доступності позашкільної освіти: 

 2.1.Для подальшого розвитку туристсько-краєзнавчого роботи через 

гурткову роботу  в навчально-виховних закладах.  

                                 Відділ освіти, культури, молоді та спорту,  

                                                         навчально-виховні заклади міста.  

                                Постійно 

 2.2.Розширити мережу гуртків позашкільних навчальних закладів. 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту,    

                             позашкільні навчально-виховні заклади. 

Протягом 2018-2020 років 

 2.3.Удосконалити організацію роботи Малої академії наук в напрямку 

позашкільної освіти. Для цього залучати талановиту молодь до роботи в Малій 

академії наук через гурткову, групову та індивідуальну форми роботи в 

позашкільних навчальних закладах міста.  

                               Відділ освіти,культури, молоді та спорту,  

 

                      дирекції навчально-виховних закладів міста. 

       2018-2020 роки 

 2.4.Започаткувати в установленому порядку систему дистанційного 

навчання, тренування та тестування, використовуючи нові інформаційні 

технології у роботі Малої академії наук.  

 

                                              Відділ освіти, культури, молоді та спорту,           

                        позашкільні навчально-виховні заклади. 

Протягом 2018-2020 років 

 2.5.Дослідити та започаткувати в установленому порядку нові 

перспективні напрямки діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань 

позашкільних навчальних закладів для мотивації потреб дітей та підлітків у 

професійному та суспільному самовираженні. 

                               Відділ освіти, культури, молоді та спорту,           

                              позашкільні навчально-виховні заклади. 
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      Щорічно 

 3. Зміцнення матеріально-технічної бази: 

 - здійснити організаційні заходи щодо забезпечення модернізації та 

розвитку навчальної, матеріально-технічної бази позашкільних навчальних 

закладів, зокрема еколого-натуралістичного та туристичного профілю, 

недопущення їхнього перепрофілювання, реорганізації та ліквідації.  

                               Відділ освіти, культури, молоді та спорту.            

                               2018-2020 роки 

4. Міжнародне співробітництво: 

- організувати участь педагогічних працівників, вихованців, учнів та 

слухачів у державних та міжнародних науково-практичних конференціях, 

змаганнях і конкурсах за напрямками позашкільної освіти.  

                                  Відділ освіти, культури, молоді та спорту  

                                 2018-2020 роки  

 

Фінансування 

(тис.грн.)        
№ 

п/п 
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1 П.1.1 1,0  1,0  1,0  

2 П.1.2 0,3  0,3  0,3  

3 П.1.4 0,5  0,5  0,5  

4 П.2.3 3,0  3,0  3,0  

6 П.4.1 3,0  3,0  3,0  

Всього 7,8  7,8  7,8  

 

РОЗДІЛ VІІІ 

 

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальних 

закладах. Сто відсотків.  

Загальні положення 

    Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 №494 "Про 

затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-

виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-
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комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2018 року 

свідчать про те, що на сьогодні в Україні першочергова увага приділяється 

створенню умов для поетапного переходу до нового рівня освіти на основі 

зазначених технологій. 

Широке запровадження у навчальний процес нових інформаційних 

технологій включає не тільки обладнання навчальних закладів комп’ютерною 

технікою, розробку та використання науково-методичного забезпечення, 

застосування систем комп’ютерного навчання, контролю знань та інше, а і 

забезпечення мережевої інтеграції опорних навчальних закладів до 

інформаційних ресурсів провідних освітянських бібліотек України та 

зарубіжжя. 

Мета і завдання 

Створення умов для розвитку освіти в Кам’янській ОТГ, підвищення 

ефективності управління шляхом впровадження інформаційних та 

комунікаційних технологій, забезпечення реалізації прав на вільний пошук, 

одержання, передачу і поширення інформації, сприяння розвитку комп'ютерних 

програм, як найважливішої складової інформаційних та комунікаційних 

технологій. 

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій забезпечить 

також мережеву інтеграцію бібліотек опорних навчальних закладів до 

інформаційних ресурсів провідних освітянських бібліотек.  

Забезпечення закладів загально середньої освіти сучасними навчальними 

комп’ютерними комплексами, комп’ютерною технікою та мультимедійними 

засобами, системними і прикладними програмними продуктами.  

Оновлення змісту, форм і методів навчання інформатики. 

Фінансування 

Фінансування забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасними 

навчальними комп’ютерними комплексами, комп’ютерною технікою та 

мультимедійними засобами, впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій у навчальних закладах Кам’янської ОТГ здійснюватиметься за 

рахунок коштів місцевого бюджету та з інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

Основні заходи 

 

№ Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела фінансування 

Міський 

бюджет 

тис. грн. 

 інші 

І. Комп'ютеризація 

та інформатизація 

загальноосвітніх 

та позашкільних 

навчальних 

закладів 

Відділ освіти  

560,0  
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1. Оснащення 

загальноосвітніх 

та позашкільних 

навчальних 

закладів сучасною 

комп'ютерною 

технікою, у тому 

числі НКК 

Відділ освіти  

300,0  

 

1.1. Кам’янські 

загальноосвітні 

школи І-ІІІ 

ступенів №1, 2,3 

(НКК) 

Відділ освіти 2019 рік 250,0   

1.2 Юрчиська 

загальноосвітня 

школа 

Відділ освіти 2019 рік 50,0   

2 Оснащення 

бібліотек 

загальноосвітніх 

шкіл І-ІІІ ступенів 

коп’ютерною 

технікою 

Відділ освіти, 

керівники 

навчальних 

закладів 

2019 

2020 

 

10,0 

10,0 

  

3. Забезпечення 

мультимедійними 

засобами 

навчання:  

     

3.1. Проекторами: 

 
Відділ освіти 

адміністрації 

закладів 

 60,0   

3.2 Юрчиську, 

Тимошівську 

загальноосвітні 

школи І-ІІІ 

ступенів 

 2019 роки 

 

20,0   

3.3 Кам’янські 

загальноосвітні 

заклади №1,2,3, 

Ліцей 

 2019 40,00   

3.4 інтерактивними 

дошками: 
Відділ освіти 

адміністрації 

закладів  

 180,00   

 Юрчиську, 

Тимошівську, 

ЗОШ №1,2,3 та 

ліцей 

Відділ освіти 

адміністрації 

закладів  

2019-2020 

роки 

90,0 

90,0 
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РОЗДІЛ ІХ 

Запровадження профілізації в школах. 

 

     Мета профільного навчання:  

 забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до 

здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, 

неперервної освіти впродовж усього життя, виховання особистості, здатної до 

самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування 

сучасного суспільства; 

створення умов для врахування й розвитку навчально –пізнавальних і 

професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в 

процесі їх загальноосвітньої підготовки; 

виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їхнього 

життєвого і професійного самовизначення, формування готовності   

до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією; 

формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, 

технологічної компетенції учнів на допрофесійному рівні, спрямування молоді 

щодо майбутньої професійної діяльності; 

забезпечення наступно – перспективних зв’язків між загальною, 

середньою, і професійною освітою відповідно до обраного профілю. 

Основні заходи:   

1. Визначення етапів підготовчої роботи 

 

1.1 Визначення базових опорних навчальних закладів, що забезпечуватимуть 

реалізацію профільного навчання на відповідній території обслуговування. 

Забезпечення інтеграції профільного та професійного навчання, організація 

спільної діяльності зі службами зайнятості, позашкільними установами, 

професійно-технічними училищами, вищими навчальними закладами.  

Відділ освіти, культури, молодіта спорту, 

центр зайнятості, позашкільні установи,  

 

 

                                          Протягом 2018 - 2020 року 

 

1.2 Запровадження різних моделей (форм) організацій профільної  підготовки 

учнівської молоді на базі МАН в залежності від місцевих умов та освітніх 

потреб населення, а також забезпечити матеріально-технічним оснащенням 

Відділ освіти,культури, молоді та спорту, 

Заклади загально середньої освіти 

Протягом 2018 - 2020 року 
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2. Методичні рекомендації щодо порядку фінансування суб’єктів 

освітнього округу. 

   3. Підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

3.1 Коригування планів підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 

контексті організації профільного навчання. 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Протягом 2018 - 2020 року 

 

3.2 Забезпечення системного підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників з питань вивчення профільних предметів; викладання курсів за 

вибором, факультативів. 

                                             Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Протягом 2018 - 2020 року 

3.3 Забезпечення організації дистанційного навчання педагогічних 

працівників, які працюють у профільних класах.  

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Протягом 2018 - 2020 року 

 4. Фінансово-господарська діяльність 

4.1 Фінансово-господарська діяльність  здійснюється відповідно до чинного 

законодавства: Законів України «Про освіту», «Про бюджетну систему 

України», «Про місцеве самоврядування в Україні» та нормативно-правових 

актів, що врегульовують фінансово-господарську діяльність навчальних 

закладів.  

                                                                               Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту 

Протягом 2018 - 2020 року 

 

 

 

 

 

Начальник відділу                                                                 А.П.Могилка 
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     Додаток 

до рішення міської ради 

від _____2018 р. №______ 

 

Положення 

про порядок призначення винагороди переможцям ІІІ та ІУ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, ІІ та ІІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук та виплати одноразової грошової винагороди працівникам, 

які здійснювали їхню підготовку 

  

 1. Означене Положення розроблено відповідно до Указу Президента 

України від 24.04.2000 № 612/2000 „Про додаткові заходи щодо державної 

підтримки  обдарованої молоді” та Положення про Всеукраїнські учнівські 

олімпіади з базових і спеціальних  дисциплін, турніри, конкурси-захисти 

науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого 

наказом Міністерства освіти України від 18.08.1998 № 305 зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 24.09.1998 за № 598/3038. 

 2. Одноразова грошова винагорода (далі - винагорода) призначаються 

переможцям ІІІ та ІУ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін, ІІ та ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук – учням  

загальноосвітніх навчальних закладів району для морального заохочення та 

матеріальної підтримки обдарованих учнів, які своїми результатами у навчанні 

сприяють підвищенню авторитету навчальних закладів Кам`янської об’єднаної 

територіальної громади на державному рівні. 

 3. Винагорода призначається учням загальноосвітніх навчальних закладів 

району, які нагороджені  дипломами за І, ІІ, ІІІ місце в ІІІ та ІУ етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІ і ІІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук за рішенням колегії  відділу та відповідного наказу 

начальника означеного відділу не пізніше, ніж 01 червня року призначення 

Винагороди. 

 4. Винагорода на обласному рівні призначається в розмірі 500 (1000) грн. 

за І місце,  400 (600) грн. за ІІ місце,  300 (500) грн. за ІІІ місце і виплачуються 

до 01 червня року їхнього призначення. 

          5. Виплати винагороди здійснюються з коштів виділених на виконання 

Комплексної програми «Освіта Кам`янщини на 2018-2020 роки» і 

безпосередньо виплачуються відділом освіти. 

 6. У разі визнання учня переможцем з декількох олімпіад  (або конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт) розмір винагороди збільшується на 50 

відсотків наступного зайнятого місця. 

 7. Винагорода на Всеукраїнському рівні призначається в розмірі 1000 

(1500) грн. за І місце, 700 (1000) грн. за ІІ місце,  500 (750) грн. за ІІІ місце і 

виплачуються до 01 червня року їхнього призначення. 
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8. Виплата винагороди може припинятися за рішенням колегії відділу та 

відповідним наказом начальника означеного відділу в разі відрахування учня із 

навчального закладу, від’їзду учня за межі міста та району або за кордон на 

навчання (крім випадків, коли це відбувається за направленням навчального 

закладу). 

 9. Педагогічним працівникам, які здійснювали підготовку переможців ІІІ 

та ІУ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІ і ІІІ 

етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук, виплачується одноразова грошова винагорода в 

розмірі 500 грн. за рішенням колегії відділу та відповідним наказом начальника 

означеного відділу .  

 10. Педагогічним працівникам, які підготували два або більше 

переможців, розмір грошової винагороди становить 700 грн. і розмір 

винагороди збільшується на 100 гривні за кожну наступну кількість 

переможців. 

 11. Педагогічним працівникам, які підготували вісім або більше 

переможців, розмір грошової винагороди становить 1000 грн. і розмір 

винагороди збільшується на 100 гривні за кожну наступну кількість 

переможців. 

  12. Виплата грошової винагороди здійснюється з коштів виділених на 

виконання Комплексної програми « Освіта Кам`янщини на 2018-2020 роки».    

 

 

 

Начальник відділу освіти,        

культури, молоді та спорту                                           

виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради                                                                  А.П.Могилка 

 

 


