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розпорядчого документа органу
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3. Розробник Програми
4. Співрозробники Програми
5. Відповідальні виконавці
Програми
6. Учасники Програми
7. Термін реалізації Програми
8. Перелік бюджетів, які беруть
участь у виконанні Програми
9. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми,
у тому числі:
коштів державного бюджету
коштів районного бюджету та
бюджетів органів місцевого
самоврядування

Відділ освіти Зіньківської районної державної
адміністрації
Конституція України, Бюджетний Кодекс України,
Державна стратегія регіонального розвитку на період до
2020 року, затверджена Постановою Кабінету Міністрів
України від 06.08.2014 № 385; Закони України: «Про
освіту»,
«Про дошкільну освіту», «Про загальну
середню освіту», «Про позашкільну освіту», Указ
Президента України від 30.09.10 № 926 «Про заходи
щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в
Україні», Указ Президента України від 30.09.10р. №
927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення
та підтримки обдарованих і талановитих дітей та
молоді», Постанови Кабінету Міністрів України від
27.08.10 № 785 «Про затвердження Державної цільової
соціальної програми розвитку позашкільної освіти на
період до 2014 р.», від 27.08.2010 № 777 «Про
затвердження Положення про освітній округ».
Відділ освіти Зіньківської райдержадміністрації
Відділ освіти Зіньківської райдержадміністрації,
районний методичний кабінет, органи місцевого
самоврядування, керівники закладів освіти
Відділ освіти, районний методичний кабінет, керівники
закладів освіти, органи місцевого самоврядування
2016-2017 роки
Обласний, районний бюджети, бюджети місцевого
самоврядування
10501,9 тис.грн.

6306,1 тис.грн.
4195,8 тис.грн.

Розділ І
Загальна характеристика програми
Комплексна програма розвитку освітньої галузі Зіньківського району на 2016-2017
роки (далі - Програма) розроблена на виконання вимог Законів України: «Про освіту»,
«Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту»,
Указів Президента України від 30.09.10 № 926 «Про заходи щодо забезпечення
пріоритетного розвитку освіти в Україні», від 30.09.10р. № 927/2010 «Про заходи щодо
розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді» і
спрямована на забезпечення стійкого розвитку системи шкільної освіти, її ефективності,
оновлення і прискореного запровадження нових форм і технологій організації освітнього
процесу, підтримку обдарованої молоді, розвиток її творчого потенціалу, самореалізації
особистості.
Реалізація Програми дозволить створити умови для виконання державного стандарту
базової і повної загальної середньої освіти з урахуванням переходу загальноосвітніх
навчальних закладів до оновленого змісту шкільної природничо-математичної освіти,
забезпечити у загальноосвітніх навчальних закладах району якісний супровід навчальновиховного процесу відповідно до вимог сучасного розвитку освіти й науки, сприятиме
удосконаленню діяльності закладів освіти, педагогічних колективів у питаннях пошуку,
розвитку й підтримки талановитих дітей і підлітків, стимулювання розвитку їх творчого
потенціалу.
Актуальність програми ґрунтується також на гострій потребі дошкільних,
загальноосвітніх, позашкільних закладів Зіньківського району у навчально-методичній
літературі, яка сприятиме ефективному впровадженню регіонального компоненту освіти.
Програма дозволить продовжити цілеспрямовану скоординовану діяльність на забезпечення
педагогічних працівників району друкованою продукцією, яка містить найновіші досягнення
психолого-педагогічної науки, передовий педагогічний досвід, ознайомлює з інноваційними
технологіями в освіті.
Розробники програми – відділ освіти райдержадміністрації
Відповідальні виконавці: відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний
кабінет, органи місцевого самоврядування, керівники закладів освіти району.
Розділ ІІ
Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
Упродовж 2011-2015 років освітяни Зіньківського району здійснювала впровадження
«Комплексної програми розвитку освітньої галузі Полтавської області на 2011-2015 роки» та
«Комплексної програми розвитку освітньої галузі Зіньківського району на 2011-2015 роки»
На кінець 2015 року мережа дошкільних навчальних закладів району представлена 23 садками,
в яких працюють 50 груп, а здобувають дошкільну освіту 953 дітей.
Поновлено роботу Бірківського та Високівського дошкільних навчальних закладів. Відкрито
додаткові групи у Бірківському, В.Павлівському, Дейкалівському, Проценківському та Шилівському
дошкільних закладах
Відбулись деякі зміни і у загальній середній освіті.
В районі працює 29 загальноосвітніх навчальних закладів в яких навчається 2742 школярі, що
на 398 чоловік менше від 2011 року. Тобто, спад учнівських контингентів сповільнився.
З 1 вересня 2015 року закрито Батьківську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів, а Високівську
та Заїченську загальноосвітні школи І-ІІ ступенів реорганізовано у заклади І ступеня.
У школах району відкрито 221 клас. Груповою формою навчання охоплено 2566 учнів, 150
індивідуальною формою (класи, де наповнюваність менше 5 осіб). 26 учнів здобувають освіту за
індивідуальною формою на дому по стану здоров‘я.
Середня наповнюваність класів становить 12 учнів. Наповнюваність класів міських шкіл І-ІІІ
ступенів – 22 учня, сільських шкіл – 9 учнів.

До перших класів зараховано 301 дитину. За п’ять років чисельність першокласників зросла на
66 чоловік.
Не відкрито 21 клас із-за відсутності дітей відповідного віку, а у 56 класах наповнюваність
становить до 5 школярів. Серед шкіл І-ІІІ ступенів «пустих» класів три і 14 «некомплектних».
Не сформовано жодного класу-комплекту у Загрунівській І-ІІ ступенів, Високівській,
В.Устимівській, Заїченській І ступеня школах. Лише по одному класу-комплекту мають
Комсомольська і Новоселівська школи І-ІІ ступенів.
Для учнів з особливими освітніми потребами відкрито у Зіньківській №1 та Опішнянській
спеціалізованих школах шість інклюзивних класів.
У Зіньківській школі №1 та школі смт.Опішня відкрито профільні класи.
При 9 школах організовано професійне навчання. 236 учнів вивчають автосправу на базі
Зіньківської №1, Опішнянської спеціалізованих та Ставківської загальноосвітньої шкіл І-ІІІ ступенів.
Тракторну справу вивчають 27 учнів, на базі Великопавлівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів.
Продовжується навчання учнів місцевого училища та працюючої молоді у вечірніх класах
Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1, де навчається 40 учнів.

Позашкільну освіту забезпечують чотири заклади, як і п’ять років тому. У 99 групах
навчається 1469 вихованців (54%).
Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з гандболу –
17 груп, 224 учні.
Будинок дитячої та юнацької творчості м. Зіньків – 25 груп, 421 учень.
Будинок дитячої та юнацької творчості смт. Опішня – 31 група, 417 учнів.
Станція юних техніків – 26 груп, 407 учнів.
Здобуття якісної позашкільної освіти ускладнюється посереднім станом матеріальнотехнічної та навчальної бази позашкільних навчальних закладів.
Забезпечується стовідсоткове підвезення дітей до місць навчання і до дому (467 дітей).
Підвіз здійснюють дев‘ять «Шкільних автобусів», до семи закладів підвозять місцеві
сільськогосподарські підприємства, решта – виконкоми місцевих рад і АТП м.Зінькова.
На початок дії Програми здійснювали підвіз 5 шкільних автобусів, а потребували
підвозу 403 дитини.
За час дії програми придбано «Шкільні автобуси» у Бірківську, Дейкалівську,
Малобудищанську, Удовиченківську загальноосвітні школи.
Здійснюється комп’ютеризація загальноосвітніх навчальних закладів.
Всі школи мають комп’ютери. Загальна кількість комп’ютерних класів у школах
району – 29, в них 228 персональних комп’ютерів.
Всього школи мають 327 комп‘ютерів.
У розпорядженні шкіл знаходиться 21 ноутбук та 5 інтерактивних комплексів.
Послугами Інтернет користується 23 загальноосвітні заклади, на час початку
впровадження Програми був підключений до мережі Інтернет лише кожен п’ятий заклад.
У порівнянні з початком дії програми чисельність навчальних комплексів збільшилась
на 4, а кількість комп’ютерів – на 122.
Забезпеченість лабораторним обладнанням кабінетів фізики, біології та хімії
становить близько 20 %. Це негативно впливає на якість проведення лабораторнопрактичних робіт із природничих предметів, рівень обізнаності учнів із експериментальними
методами, не дозволяє забезпечити дотримання вимог відповідного державного стандарту
освіти.
Забезпечується добрий рівень роботи з обдарованими та талановитими дітьми.
Школярі Зіньківського району в числі кращих серед районів Полтавської області за
результатами участі в предметних олімпіадах та конкурсі МАН.
На впровадження «Районної комплексної Програми розвитку освітньої галузі
Зіньківського району на 2011-2015 роки» було освоєно 3 414 423 грн. З них: з державного
бюджету – 829 400 грн. , з обласного бюджету – 288 100 грн., з районного бюджету – 2 296
923 грн.
Передбачалось фінансування Програми за всіма бюджетами в розмірі 5 767 050 грн., з
них за рахунок районного бюджету – 4 282 050 грн.

В цілому Програма профінансована на 59,2%, з них з районного бюджету на – 53,6%.
За кошти державного та обласного бюджетів, в сумі 1 223 118 грн., придбано чотири
«Шкільні автобуси». Придбано кабінет фізики і хімії – 541 433 грн., інтерактивні
мультимедійні комплекси – 191 тис. грн.. Фінансування юних дарувань – 109 350 грн.
В цілому забезпечувалась реалізація Програми.
Але, з восьми планових, придбано чотири «Шкільні автобуси», лише розпочато
роботу по створенню освітніх округів, з трьох - придбано два кабінети природничоматематичних дисциплін, підключення загальноосвітніх закладів до мережі Інтернет
проведено на 79,3%.
З метою продовження системного підходу до вирішення проблем освітньої галузі,
підвищення ефективності реалізації в районі державної політики у сфері освіти, координації
діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій щодо забезпечення розвитку освітньої галузі розроблено
Комплексну програму розвитку освітньої галузі Зіньківського району на 2016-2017 роки, яка
включає розділи у відповідності з основними напрямками державної політики у сфері освіти.
Необхідність розроблення Програми викликана і новими вимогами щодо якості освіти,
забезпечення рівного доступу дітей та молоді до якісної освіти, потребою вироблення
системних дієвих механізмів забезпечення стабільного розвитку галузі.
У районі потребує продовження оптимізації система дошкільної, загальної середньої,
позашкільної освіти, удосконалення – система переходу до профільного навчання, роботи з
обдарованими дітьми та молоддю, післядипломна освіта, кадрова політика у сфері освіти.
У процесі оптимізації мережі навчальних закладів доцільно створити у сільській
місцевості навчально-виховні комплекси: «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній
навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»,
організація у межах адміністративно-територіальних одиниць ефективної системи освіти
шляхом об’єднання навчальних закладів в освітні округи, створення оптимальної мережі
загальноосвітніх навчальних закладів профільної старшої школи потребує налагодження
безперебійної системи регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і додому
учнів та педагогічних працівників, які мешкають на відстані понад 3 км до навчального
закладу.
З 1 вересня 2016 року планується створення освітнього округу з опорною Зіньківською
спеціалізованою школою І-ІІІ ступенів №1.
У 2017 році планується провести районний конкурс на кращу опорну школу, з
перспективою створення наступних освітніх округів.
Для здійснення регулярного, безоплатного та безпечного перевезення учнів та
педагогічних працівників у сільській місцевості, які проживають за межею пішохідної
доступності, необхідно придбати ще 2 шкільні автобуси. А враховуючи час експлуатації
наявних шкільних автобусів виникатиме потреба у їх заміні.
Розв’язання цих та ряду інших проблем потребує скоординованих на районному рівні
дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Програма розроблена з урахуванням особливостей розвитку освітньої сфери району,
сформованих традицій, тенденцій розвитку та принципу програмно-цільового забезпечення
фінансування галузі.
Розділ ІІІ
Мета Програми
Метою програми є:
 забезпечення якісно нового рівня розвитку освітньої галузі району;
 створення у навчальних закладах району умов, які відповідають сучасним вимогам
розвитку освіти та забезпечують якісне проведення навчально-виховного процесу;

 створення в районі єдиного інформаційно-навчального простору освіти для
забезпечення нової якості навчання та забезпечення комплексного підходу до використання
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі;
 суттєве підвищення якості освіти і виховання;
 забезпечення державних гарантій щодо рівного доступу до здобуття якісної освіти;
 приведення системи освітньої роботи у відповідність до потреб дитини;
 вдосконалення системи позашкільної освіти, надання підтримки та забезпечення
розвитку, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного
розвитку осіб, які бажають здобути позашкільну освіту;
 формування інтелектуального потенціалу регіону шляхом створення в районі
сприятливих умов для пошуку, підтримки інтелектуально і творчо обдарованих дітей та
молоді, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві;
 забезпечення інноваційного розвитку освіти регіону на основі прогнозування
соціально-економічної ситуації та врахування потреб життєвого самовизначення дітей і
молоді;
 підвищення ефективності використання фінансових та матеріально-технічних
ресурсів, які залучаються для забезпечення діяльності галузі.
Розділ ІV
Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем.
Строки та етапи виконання Програми
Основними засобами розв’язання окреслених проблем є:
 забезпечення доступності та якості надання освітніх послуг в районі шляхом
продовження оптимізації мережі навчальних закладів, відновлення роботи та відкриття
нових дошкільних навчальних закладів, остаточного забезпечення безкоштовного підвезення
учнів до місць навчання та додому;
 забезпечення навчальних закладів сучасним матеріально-технічним оснащенням,
навчально-методичною, краєзнавчою, довідниковою, художньою літературою;
 заохочення і підтримка обдарованих дітей, учнівської молоді, залучення їх до
наукової діяльності, шляхом розширення мережі навчальних закладів для апробації,
запровадження сучасних методик виявлення, навчання і виховання обдарованої молоді,
впровадження дієвих механізмів стимулювання обдарованої молоді та її наставників,
створення очно-заочної школи олімпійського резерву щодо формування та розвитку
творчого потенціалу талановитих дітей, надання допомоги обдарованим та здібним дітям у
підготовці до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, участі в
творчих та інтелектуальних конкурсах, залучення обдарованої молоді до науководослідницької, експериментальної, творчої діяльності, популяризація здобутків обдарованої
молоді, поширення досвіду роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників;
 соціальний захист учасників навчально-виховного процесу шляхом створення умов
для здобуття якісної освіти дітьми з особливими освітніми потребами, створення класів при
загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним навчанням, оздоровлення дітей
пільгових категорій, забезпечення вартості харчування відповідно до натуральних норм;
 підвищення педагогічної культури вчителів та розвиток педагогічної творчості в
освіті;
 впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів
інформаційно-комунікаційних технологій шляхом забезпечення загальноосвітніх навчальних
закладів сучасними навчальними комп’ютерними комплексами та системними і
прикладними програмними продуктами, перехід до нового рівня освіти на основі цих
технологій та інформаційна інтеграція освітніх ресурсів;
 підвищення соціального статусу педагогів, сприяння розв’язанню проблем
забезпечення житлом педагогічних працівників;

 удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів,
 створення умов для доступності дітей і молоді до якісної позашкільної освіти шляхом
розроблення навчальних і наочних посібників з питань позашкільної освіти та забезпечення
ними навчальних закладів;
 забезпечення модернізації навчальної, матеріально-технічної бази позашкільних
навчальних закладів, оснащення їх сучасним обладнанням;
 проведення ремонту будівель, споруд, комунікацій та обладнання позашкільних і
дошкільних навчальних закладів.
Програма виконується в один етап.
Строк реалізації Програми – 2016-2017 роки.
Розділ V
Завдання Програми та результативні показники
1. Розвиток дошкільної освіти:
Завдання:
 підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості;
 розвиток мережі навчальних закладів для дітей дошкільного віку з урахуванням
демографічних показників;
 створення навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад –
загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний
навчальний заклад» у сільській місцевості, де відсутні дошкільні навчальні заклади;
 забезпечення обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку;
 посилення соціального захисту дітей дошкільного віку;
 модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів;
 кадрове забезпечення;
 підвищення рівня науково-методичного забезпечення педагогічних працівників.
Критерії оцінки реалізації завдань:
 удосконалення та розвиток мережі дошкільних навчальних закладів, збільшення
кількості дитячих місць у дошкільних навчальних закладах шляхом відкриття нових закладів
та груп;
 задоволення освітніх потреб населення щодо здобуття дошкільної освіти дітьми 5-ти
річного віку на 100%;
 підвищення показника охоплення різними видами дошкільної освіти дітей
дошкільного віку до 85 %;
 зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;
 забезпечення розвитку системи перепідготовки та підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів дошкільних навчальних закладів.
Показники затрат:
Орієнтовний обсяг фінансування становить 280,0 тис. грн., у тому числі 280,0
тис. грн. - за рахунок районного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування.
Обсяг фінансування корегується протягом року при формуванні проектів місцевих
бюджетів на відповідний бюджетний період у межах видатків, передбачених головному
розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів
Програми.
(Доповнення до розділу додаток 1.)
2. Розвиток загальної середньої освіти:
2.1. Підвищення якості шкільної освіти
Завдання:

 забезпечення доступності, якості та відкритості освіти;
 модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів;
 проведення будівництва, реконструкції, ремонтів будівель, споруд, комунікацій та
обладнання загальноосвітніх навчальних закладів
Критерії оцінки реалізації завдань:
 поліпшення якості шкільної природничо-математичної освіти в районі;
 зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази загальноосвітніх
навчальних закладів в районі, придбання лабораторно-демонстраційного обладнання для
кабінетів природничо-математичних дисциплін – не менше 3 одиниць;
 проведення будівництва, реконструкції, ремонтів будівель, споруд, комунікацій та
обладнання загальноосвітніх навчальних закладів.
Показники затрат:
Орієнтовний обсяг фінансування становить 5825,6 тис. грн., у тому числі 4245,6 тис.
грн. - за рахунок державного бюджету, 1580,0 тис.грн. за рахунок районного бюджету,
бюджетів місцевого самоврядування.
Обсяг фінансування корегується протягом року при формуванні проектів місцевих
бюджетів на відповідний бюджетний період у межах видатків, передбачених головному
розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів
Програми.
2.2. Забезпечення безоплатного підвезення учнів до місць навчання та додому
Завдання
 придбання 2 шкільних автобусів для перевезення учнів до місць навчання і додому за
всіма бюджетами фінансування;
 організація безперебійного, безпечного, безоплатного перевезення учнів та
педагогічних працівників, які мешкають за межами пішохідної доступності до навчальних
закладів;
 вирішення питань матеріально-технічного, кадрового забезпечення транспортних
перевезень шкільними автобусами, забезпечення місць постійного зберігання автобусів,
врегулювання питань організації випуску на лінію та безпечної експлуатації транспортних
засобів;
 розроблення та затвердження спеціалізованих транспортних маршрутів відповідно до
діючого порядку, організація режиму роботи навчальних закладів з урахуванням графіка
підвезення дітей.
Критерії оцінки реалізації завдань:
 забезпечення рівного доступу до якісної освіти шляхом покращення якості надання
послуг з перевезення дітей;
 показник підвезення учнів з сільської місцевості, які потребують підвезення до місць
навчання і додому – 100%;
 придбання 2 шкільних автобусів дозволить на 25 відсотків збільшити кількість учнів з
сільської місцевості, перевезення яких до місць навчання і додому здійснюватиметься з
гарантованою регулярністю, безоплатністю та безпечністю.
Показники затрат:
Орієнтовний обсяг фінансування становить 4166, 6 грн., у тому числі 2060,5 тис.
грн.. - за рахунок державного бюджету, 2106,1 тис. грн. - за рахунок районного бюджету,
бюджетів місцевого самоврядування та за рахунок інших джерел фінансування, не
заборонених діючим законодавством.

Обсяг фінансування корегується протягом року при формуванні проектів місцевих
бюджетів на відповідний бюджетний період у межах видатків, передбачених головному
розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів
Програми.
(Доповнення до розділу додатки 2, 3)
3. Розвиток позашкільної освіти.
Завдання:
 здійснення заходів щодо удосконалення та розвитку мережі закладів позашкільної
освіти;
 створення умов для доступності дітей і молоді до якісної позашкільної освіти;
 підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного
забезпечення діяльності позашкільних навчальних закладів;
 вивчення проблемних питань щодо виховання молоді за сучасних соціальних умов;
 поглиблення міжнародного співробітництва з питань позашкільної освіти.
Критерії оцінки реалізації завдань:
 створення умов для подальшого розвитку позашкільної освіти;
 удосконалення та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів різних типів;
 зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів;
 збільшення кількості залучених до здобуття позашкільної освіти дітей з метою
задоволення їх освітньо-культурних потреб, а також потреб у професійному самовизначенні і
творчій самореалізації – не менше 55 %;
 забезпечення розвитку системи перепідготовки та підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів позашкільних навчальних закладів.
Показники затрат:
Орієнтовний обсяг фінансування становить 155,0 тис.грн, у тому числі 155,0 тис.грн за рахунок районного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування.
Обсяг фінансування уточнюється щороку при формуванні проектів місцевих бюджетів
на відповідний бюджетний період у межах видатків, передбачених головному
розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів
Програми.
(Доповнення до розділу додаток 4.)
4. Науково-методичне забезпечення регіонального компоненту освіти
Завдання:
 створення, видання та розповсюдження науково-методичної літератури для
забезпечення регіонального компоненту освіти в районі;
 підвищення науково-методичного рівня педагогічних працівників, поширення
передового педагогічного досвіду в районі.
Критерії оцінки реалізації завдань:
 забезпечення навчальних закладів району підручниками і посібниками регіонального
компоненту освіти;

забезпечення бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів району науковометодичними виданнями.
5. Підтримка роботи з обдарованими і талановитими дітьми та молоддю
Завдання:
 забезпечення скоординованої діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, навчальних закладів і громадських організацій з виявлення та
розвитку обдарованих і талановитих дітей та молоді;

 створення умов для раннього виявлення і розвитку обдарованих і талановитих дітей,
заохочення та стимулювання їх допитливості, інтелектуальної ініціативи, позитивних
мотивів навчання в умовах оновленого змісту загальної середньої освіти;
 удосконалення та оновлення науково-методичного забезпечення змісту, форм і
методів роботи з обдарованими і талановитими дітьми та молоддю;
 створення умов для забезпечення рівного доступу обдарованих і талановитих дітей та
молоді до якісної освіти;
 удосконалення напрямків роботи з обдарованими і талановитими дітьми та молоддю,
розвиток ефективної системи виявлення, навчання, виховання і професійної орієнтації
обдарованих і талановитих дітей та молоді.
Критерії оцінки реалізації завдань:
 створення ефективної регіональної системи виявлення та підтримки обдарованих і
талановитих дітей та молоді;
 підвищення ефективності діяльності закладів освіти для обдарованих дітей;
 систематизація роботи вчителів із обдарованими і талановитими дітьми та молоддю в
районі;
 створення очно-заочної школи олімпійського резерву щодо підготовки учнівських
команд для участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, турнірах, конкурсах.
Показники затрат:
Обсяг фінансування становить 74,7 тис. грн., у тому числі 74,7 тис. грн.. - за рахунок
районного бюджету.
Обсяг фінансування корегується протягом року при формуванні проектів місцевих
бюджетів на відповідний бюджетний період у межах видатків, передбачених головному
розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів
Програми.
(Доповнення до розділу додаток 5)
Розділ VІ
Фінансування Програми
Обсяг коштів, які пропонується залучити для виконання
Програми
Фінансування програми за всіма бюджетами
Державний бюджет
Районний бюджет, бюджети органів місцевого самоврядування
Кошти не бюджетних джерел
Дошкільна освіта
Загальна середня освіта
 Шкільний автобус
 Модернізація матеріально-технічної та методичної бази
загальноосвітніх навчальних закладів
 Проведення будівництва, реконструкції, ремонтів
будівель, споруд, комунікацій та обладнання
загальноосвітніх навчальних закладів
Позашкільна освіта
Підтримка роботи з обдарованими і талановитими дітьми та
молоддю

Всього
2016 р.
(тис.грн.) (тис.грн.)

2017 р.
(тис.грн.)

10501,9
6306,1
4195,8
280,0
9992,2
4166,6
1529,5

5794,0
4006,1
1787,9
135,0
5571,7
2006,1
1529,5

4707,9
2300
2407,9
145,0
4420,5
2160,5
-

4296,1
155,0
74,7

2036,1
50
37,3

2260,0
105
37,4

Розділ VІІ
Система управління та контролю за ходом виконання Програми
Організаційний супровід та координація діяльності щодо виконання Програми
здійснюється відділом освіти райдержадміністрації та районним методичним кабінетом.

Контроль за виконанням Програми здійснюється районною державною
адміністрацією та постійною комісією районної ради з питань освіти, охорони здоров’я,
материнства, соціального захисту населення, культури, туризму, фізкультури і спорту
Основні форми контролю за реалізацією заходів та досягнень показників Програми:
 звітність відділу освіти райдержадміністрацій, районного методичного кабінету,
керівників закладів освіти,
 обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях колегії відділу освіти,
нарадах з керівниками навчальних закладів;
 проведення моніторингу та надання узагальненої звітності про хід реалізації Програми
керівництву райдержадміністрації та постійній комісії районної ради з питань освіти,
охорони здоров’я, материнства, соціального захисту населення, культури, туризму,
фізкультури і спорту
 залучення засобів масової інформації до висвітлення питань щодо реалізації Програми.
Керівники закладів освіти району інформують відділ освіти районної державної
адміністрації щодо виконання Програми щоквартально до 1 числа наступного звітного
періоду протягом дії програми.
Відділ освіти Зіньківської районної державної адміністрації інформує щоквартально
до 15 числа наступного звітного періоду протягом дії програми інформує про стан
виконання програми постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров’я,
материнства, соціального захисту населення, культури, туризму, фізкультури і спорту.

Додаток 3
до «Комплексної Програми розвитку
освітньої галузі Зіньківського району
на 2016-2017 роки»
І Основні заходи розділу програми «Шкільний автобус 2016-2017»

Здійснення розподілу транспортних засобів між навчальними
закладами відповідно до потреб
Створення освітніх округів відповідно до Положення про освітній
округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
27.08.2010 р. №777 та перегляд існуючих з метою урахування
потреби в організації підвезення учнів та педагогічних працівників
Вирішення питання постійного зберігання шкільних автобусів:
обладнання місць для стоянок, будівництво гаражів, тощо
Вирішення
питань
матеріально-технічного
та
кадрового
забезпечення, пально-мастильними матеріалами, впровадження
безпечної експлуатації транспортного засобу, організація випуску їх
на лінію та обов’язкової комплектації шкільних автобусів згідно з
Правилами надання послуг пасажирського автомобільного
транспорту (Постанова КМУ від 18.02.1997 №176)
Забезпечення контролю за виконанням Правил дорожнього руху під
час перевезення дітей
Затвердження відповідного режиму роботи, початок і закінчення
занять в базових школах, пристосовуючи його до графіка підвезення
дітей
Розробка та затвердження спеціалізованих транспортних маршрутів
відповідно до діючого порядку
Створення, у разі необхідності, спеціалізованих транспортних
підприємств
ВСЬОГО

Кошти державного
бюджету

2016-2017

Джерела
фінансування
Районний бюджет
субвенція з
місцевих бюджетів

Придбання автобусів для поповнення та оновлення існуючого парку
автобусів в установленому законодавством порядку

Термін
виконання

Прогнозований обсяг
фінансування (тис. грн.)

Зміст заходу

2600,0

1300

1300,0

У відповідності до рішення сесії
районної ради
У відповідності до розділу 2 даного
додатку
2016-2017

-

-

-

2016-2017

1566,6

806,1

760,5

2016-2017

-

-

-

2016-2017

-

-

-

У відповідності до розділу 5 даного
додатку
За потребою, на протязі дії даної
програми
2016-2017 4166,6 2106,1 2060,5

ІІ. Аналіз потреби у шкільних автобусах:
1. Оптимізація мережі загальноосвітніх закладів району.
Школи які підлягатимуть реорганізації або закриттю у 2016, 2017 роках:
2015-2016 н.р.
2016-2017 н.р.
Назва школи
класів
учнів
класів
учнів
К.Ганнівська з/о шк. І-ІІІ ст..
6
50
5
46
Л.Будищанська з/о шк. І-ІІІ ст. 9
73
8
68
Пишненківська з/о шк. І-ІІІ ст. 7
50
5
48
Шилівська з/о шк. І-ІІІ ст..
7
67
8
72
Зіньківська з/о шк. І-ІІ ст..
8
61
7
59
Артелярщинська з/о шк. І-ІІ ст. 2
28
2
28
Загрунівська з/о шк. І-ІІ ст..
0
13
0
16
Комсомольська з/о шк. І-ІІ ст.
1
27
1
29
Новоселівська з/о шк. І-ІІ ступ 1
19
2
23
2. Кількість автобусів, які передбачається придбати за кошти державного,
районних бюджетів, бюджетів сіл, селищ, не бюджетних джерел, не
заборонених чинним законодавством у 2016-2017 роках за умовах спів
фінансування :
Джерело фінансування
Усього
У тому числі по
автобусів
роках
2016
2017
2
1
1
Державний бюджет
1300
600
700
Районний бюджет, субвенції 1300
600
700
місцевих бюджетів
Всього
2600
1200
1400
3. Створення освітніх округів:
Кількість
Кількість освітніх
навчальних
Роки дії округів, що будуть
закладів
програми створені за період
освітнього
дії програми
округа
2016
1
3
2017
2
6 - 10

В них
учнів
всього
490-540
680-740

учнів, що
потребуватимуть
підвезення
40
150

Залу
ченн
я
кошт
ів у
2016
р

Створення освітнього округу з опорною Зіньківською спеціалізованою школою
І-ІІІ ступенів №1 у 2016 році:
Кількість
Кількість
Назва школи
учнів
працівників

інших

педагоггічних

Станом
01.06.16р.

Станом
05.09.15р.
Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ
ступенів №1, опорна школа
Високівська загальноосвітня школа І ступеня,
філія
Власівська загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів, філія
Удовиченківська загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів, філія

469 490

54

23

5

1

1

6

2859,5
41

43

11

7

48

50

14

8

4. Кошти для забезпечення пально-мастильними матеріалами та безпечної
експлуатації транспортних засобів (зарплата водія, проведення щоденного
медичного огляду водія, ремонт, технічний огляд і таке інше) у тис. грн.:
Джерело
фінансування

Державний
бюджет
Районний
бюджет,
субвенції
місцевих рад

Кошти
для
забезпечення
пально-мастильними
матеріалами та безпечної експлуатації транспортних
засобів (тис. грн..)
2016
2017
Разом
781,3
785,3
1566,6
360,5

400,0

760,5

420,8

385,3

806,1

5. Спеціальні транспортні маршрути для перевезення учнів та педагогічних
працівників по шкільних округах та базових школах:
- Маршрут: Опішня – Заїченці – Батьки – Лазьки - Батьки – Попівка Опішня, протяжність маршруту – 28 км.
- Маршрут: Опішня – Міські Млини – Карабазівка – Васьки - Вільхове –
Опішня, протяжність маршруту – 36 км.
- Маршрут: Опішня – Глинськ – Малі Будища – Опішня, протяжність
маршруту – 25 км.
- Маршрут: Човно-Федорівка – Кирило-Ганнівка – Дамаска – Ставкове –
Чово-Федорівка, протяжність маршруту – 40 км.
- Маршрут: Човно-Федорівка – Вітенці – Бухалівка – Волошкове – ЧовноФедорівка, протяжність маршруту – 28 км.
- Маршрут: Човно-Федорівка – Василе-Устимівка – Артелярщина –
Покровське – Мисики – Човно-Федорівка, протяжність маршруту – 36 км.
- Маршрут: Проценки – Хмарівка – Пилипенки – Ступки – Проценки,
протяжність маршруту – 23 км.

- Маршрут: Проценки – Довжик – Проценки, протяжність маршруту – 18 км.
- Маршрут: Проценки – Дуб’яги – Проценки, протяжність маршруту – 7 км.
- Маршрут: Зіньків – Дубівка – Кілочки – Пожарня – Першотравневе –
Шенгаріївка – Зіньків, протяжність маршруту – 43 км.
- Маршрут: Зіньків – Сиверинівка – Зіньків, протяжність маршруту – 10 км.
- Маршрут: Зіньків – Соколовщина – Зіньків, протяжність маршруту – 8 км.
- Маршрут: Зіньків – Високе – Удовиченки – Левченки – Тарасівка – Зіньків,
протяжність маршруту – 42 км.
- Маршрут: Ставкове – Арсенськ – Ставкове, протяжність маршруту – 7,5км.
- Маршрут: Ставкове – Дамаска – Ставкове, протяжність маршруту – 7,5 км.
- Маршрут: Пишненки – Саранчівка – Пишненки, протяжність маршруту –
12км.
- Маршрут: Бірки – Романівка – Сулими – Загрунівка – Бірки, протяжність
маршруту – 24км.
- Маршрут: Дейкалівка – Підозірка – Дейкалівка, протяжність маршруту –
14км.
- Маршрут: Удовиченки – Високе – Левченки – Удовиченки, протяжність
маршруту – 26 км.
- Маршрут: Малі Будища – Глинськ – Малі Будища, протяжність маршруту –
20 км.
- Маршрут: Дейкалівка – Новоселівка – Гришки – Дейкалівка, протяжність
маршруту – 26 км.

Додаток 1
до «Комплексної Програми розвитку освітньої
галузі Зіньківського району на 2016-2017 роки»

Виконавці

2017

Перелік заходів програми

Орієнтовані обсяги фінансування,
тис. грн.
У томучислі за
роками
Всього
2016

Найменування
заходу

Джерела
фінансування
(державний,
місцевий
бюджет,
інші)

1. Розвиток дошкільної освіти
Завдання 1. Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості
1.1. Створення умов для доступності 1.1.1. Забезпечення
проведення
модернізації Відділ освіти, виконкоми місцевих рад Районний бюджет, бюджет місцевого
матеріально-технічної бази дошкільних навчальних , керівники ДНЗ
самоврядування
якісної дошкільної освіти
закладів, (забезпечення меблями, іграшками, твердим і
м’яким інвентарем, технологічним обладнанням,
малогабаритною технікою, тощо);
Відділ освіти, виконкоми місцевих рад Районний бюджет, бюджет місцевого
1.1..2. Забезпечення дидактичними посібниками,
, керівники ДНЗ
самоврядування
навчальними та наочними посібниками,;

160

80,0 80,0

30,0

15,0

1.1..3. Забезпечення оснащення дошкільних навчальних Відділ освіти, виконкоми місцевих рад Районний бюджет, бюджет місцевого
закладів навчально-комп’ютерними комплексами ;
, керівники ДНЗ
самоврядування

2.1. Підготовка підвищення кваліфікації
педагогічних працівників дошкільних
навчальних закладів .

1.1.4 Забезпечення підключення дошкільних навчальних
Відділ освіти, виконкоми місцевих рад Районний бюджет, бюджет місцевого
закладів до мережі Інтернет, створення спільноти
, керівники ДНЗ
самоврядування
позашкільних навчальнихзакладів умережі Інтернет .
Завдання 2. Кадрове забезпечення
2.1. Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних Відділ освіти, районний методичний Районний бюджет
працівників дошкільних навчальнихзакладів.
кабінет , керівники ДНЗ

Завдання 3. Зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів

15,0

3.1. Проведення ремонтів будівель, 3.1.1. Забезпечення ремонтів будівель дошкільних Відділ освіти, виконкоми місцевих
Районний бюджет, бюджет місцевого
котелень, дахів, споруд, комунікацій та навчальних закладів
рад, керівники ДНЗ
самоврядування
обладнання дошкільних навчальних
3.1.2. Забезпечення проведення ремонтів котелень, Відділ освіти, виконкоми місцевих Районний бюджет, бюджет
закладів
дахів, споруд, комунікацій, обладнання
рад, керівники ДНЗ
місцевого самоврядування

90,0

40,0

50,0

Районний бюджет, субвенція з
місцевих бюджетів

280

135

145,0

Всього за завданнями розвитку дошкільної освіти

Додаток 2
до «Комплексної Програми розвитку освітньої
галузі Зіньківського району на 2016-2017 роки»
2.Розвиток загальної середньої освіти
Завдання 1.Підвищення якості шкільної освіти
Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн.
Найменування
заходу

Перелік заходів програми

11
Модернізація
матеріально-технічної
та
методичної бази загальноосвітніх навчальних
закладів

Придбання лабораторно-демонстраційного обладнання для кабінетів з
природничо-математичних дисциплін (навчальних кабінетів) з
математики, фізики, хімії .
Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів комп’ютерною
технікою та сучасними засобами навчання та обладнанням для
харчоблоків

Всього
1.2. Проведення будівництва, реконструкції,
ремонтів будівель, споруд, комунікацій та
обладнання загальноосвітніх навчальних закладів
Всього
Державний бюджет
Районний бюджет

Проведення будівництва, реконструкції, ремонту будівель, котелень,
дахів, споруд, комунікацій та обладнання загальноосвітніх закладів

Всього за завданнями підвищення якості шкільної освіти

340,00

У томучислі за
роками
2016
2017
340,00
-

1189,5

1189,5

-

1529,5
4296,1

1529,5
2036,1

2260,0

4110,0
4245,6
1580

1850,0
3045,6
520,0

2260,0
1200,0
1060,0

5825,6

3565,6

2260,0

Всього

Додаток 4
до «Комплексної Програми розвитку освітньої
галузі Зіньківського району на 2016-2017 роки»
3. Розвиток позашкільної освіти

Найменування заходу

Перелік заходів програми

Завдання 1. Упорядкування та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів
1. Збереження мережі позашкільних 1.1 Створення мережі гуртків, груп та інших творчих
навчальних закладів, гуртків, груп та об’єднань у загальноосвітніх школах
інше
2. Проведення ремонтів будівель, 2.1 Проведення ремонту будівель, котелень, дахів,
споруд, комунікацій та обладнання споруд, комунікацій та обладнання позашкільних
позашкільних навчальних закладів
закладів
Завдання 2. Створення умов для доступності дітей та молоді до якісної позашкільної освіти,
освіти
1.Поліпшення матеріально-технічної 1.1..Проведення модернізації начальної, матеріальнота методичної бази позашкільної технічної бази позашкільних навчальних закладів,
освіти
оснащення їх сучасним обладнанням
1.2.Забезпечення позашкільних навчальних закладів
навчальними та наочними посібниками з питань
позашкільної освіти
1..3.Оснащення позашкільних навчальних закладів
комп’ютерною технікою
1..4. Підключення позашкільних навчальних закладів до
мережі Інтернет,створення спільноти позашкільних
навчальних закладів у мережі Інтернет

Всього за завданнями підтримки роботи по позашкільній освіті

Виконавці

Джерела
фінансування
(державний,
місцевий
бюджет, інші)

Відділ освіти

Районний
бюджет

Відділ освіти

Районний
бюджет

Орієнтовані обсяги фінансування,
тис. грн.
У томучислі за
Всього
роками
2016

95

2017

20

75

поліпшення матеріально-технічної та методичної бази позашкільної
Відділ освіти

Районний
бюджет

Відділ освіти,
районний методичний
кабінет
Відділ освіти

Районний
бюджет

Відділ освіти

60,0

30

30

Районний
бюджет
Районний
бюджет
155

50

105

Додаток 5
до «Комплексної Програми розвитку освітньої
галузі Зіньківського району на 2016-2017 роки»
4. Підтримка роботи з обдарованими і талановитими дітьми та молоддю

Найменування заходу

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

Перелік заходів програми

Виконавці

4.1.1. Забезпечити адресну підтримку обдарованих і Відділ освіти, районний
талановитих дітей та молоді, зокрема, шляхом грошових методичний кабінет
винагород переможцям ІІ, ІІІ, ІV етапів Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових дисциплін, переможців І,
ІІ, ІІІ етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів Малої академії наук, обласних
Спартакіад та інших обласних конкурсів.

Усього за завданнями підтримки роботи з обдарованими і талановитими дітьми та молоддю

Джерела
фінансування
(державний,
місцевий
бюджет, інші)
Районний
бюджет, бюджет
місцевого
самоврядування

Всього

2016

2017

74,7

37,3

37,4

74,7

37,3

37,4

