ЗІНЬКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
(двадцять восьма сесія сьомого скликання)
РІШЕННЯ
від 14 вересня 2018 року
Про внесення змін до Комплексної
програми розвитку освітньої галузі
Зіньківського району на 2018-2020 роки
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу освіти
Зіньківської районної державної адміністрації Дахна Ю.П. про внесення змін до
Комплексної програми розвитку освітньої галузі Зіньківського району на 20182020 роки, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні»,
РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Комплексної програми розвитку освітньої галузі
Зіньківського району на 2018-2020 роки, виклавши в новій редакції:
1.1. Пункт 8. Паспорту Програми
8 Загальний обсяг фінансових ресурсів,
53585,3
необхідних для реалізації Програми, у тому
числі:
коштів державного бюджету
12895,0
коштів обласного бюджету
5522,2
коштів районного бюджету та бюджетів органів 35168,1
місцевого самоврядування
1.2. Підпункт «Показники затрат» підрозділу 1. «Розвиток дошкільної
освіти» розділу V. «Завдання Програми та результативні показники»
«Орієнтовний обсяг фінансування становить 5991,0 тис. грн., у тому числі
5711,0 тис. грн. - за рахунок районного бюджету, бюджетів місцевого
самоврядування, 280,0 тис. грн. - за рахунок обласного бюджету.
Обсяг фінансування уточнюється щороку при формуванні проектів
місцевих бюджетів на відповідний бюджетний період у межах видатків,
передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному
за виконання завдань і заходів Програми (додаток 1)».

1.3. Підпункт «Показники затрат» пункту 2.1. «Підвищення якості
шкільної освіти» підрозділу 2. «Розвиток загальної середньої освіти» розділу
V. «Завдання Програми та результативні показники»
«Орієнтовний обсяг фінансування становить 34731,2 тис. грн., у тому
числі 12895,0 тис. грн. - за рахунок державного бюджету, 1 442,2 тис. грн. - за
рахунок обласного бюджету, 20394,0 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 (додаток 2)».
1.4. Підпункт «Показники затрат» пункту 2.2. «Забезпечення
безоплатного підвезення учнів до місць навчання та додому» підрозділу 2.
«Розвиток загальної середньої освіти» розділу V. «Завдання Програми та
результативні показники»
«Орієнтовний обсяг фінансування становить 12247,3 тис. грн., у тому
числі 3 800,0 тис. грн. - за рахунок обласного бюджету, 8447,3 тис. грн. - за
рахунок районного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування та за рахунок
інших джерел фінансування, не заборонених діючим законодавством.
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 (додаток 3)».
1.5. Підпункт «Показники затрат» підрозділу 3. «Розвиток позашкільної
освіти» розділу V. «Завдання Програми та результативні показники»
«Орієнтовний обсяг фінансування становить 430,9 тис. грн., у тому числі
430,9 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 (додаток 4)».
1.6. Розділ VІ. «Фінансування Програми»
Обсяг коштів, які пропонується
Всього 2018 р.
2019 р. 2020 р.
залучити для виконання Програми (тис.грн.) (тис.грн.) (тис.грн.) (тис.грн.)
Фінансування програми за всіма
53585,3
20580,8 15190,2 17814,3
бюджетами
Державний бюджет
12895,0
3195,0
4850,0
4850,0
Обласний бюджет
5522,2
1872,2
1350,0
2300,0
Районний бюджет, бюджети органів
35168,1
15513,6
8990,2
10664,3
місцевого самоврядування
2. Організацію виконання цього рішення покласти на відділ освіти
Зіньківської районної державної адміністрації (Дахно Ю.П.), контроль за

виконанням – на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони
здоров’я, материнства, соціального захисту населення, культури, туризму,
фізкультури і спорту.

Голова районної ради

С.В. Нерозя

Додаток 3
до Комплексної програми розвитку
освітньої галузі Зіньківського району
на 2018-2020 роки

2018-2020

7600,0

Джерела фінансування
Кошти обласного
бюджету

1.Придбання автобусів для поповнення та оновлення
існуючого
парку автобусів
в
установленому
законодавством порядку
2.Здійснення розподілу транспортних засобів між
закладами загальної середньої освіти відповідно до
потреб
3.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
4.Вирішення питання постійного зберігання шкільних
автобусів: обладнання місць для стоянок, будівництво
гаражів, тощо
5.Вирішення
питань
матеріально-технічного
та
кадрового забезпечення, придбання пально-мастильних
матеріалів, 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)
6.Забезпечення контролю за виконанням правил
дорожнього руху під час перевезення дітей
7.Затвердження відповідного режиму роботи, початок і
закінчення занять в базових школах, пристосовуючи
його до графіка підвезення дітей
8.Розробка
та
затвердження
спеціалізованих
транспортних маршрутів відповідно до діючого
порядку
9.Створення, у разі необхідності, спеціалізованих
транспортних підприємств
ВСЬОГО

Термін
виконання

Районний бюджет
додаткова
субвенція з
місцевих бюджетів

Зміст заходу

Прогнозова-ний обсяг
фінансування (тис.
грн.)

2.Розвиток загальної середньої освіти (забезпечення безоплатного підвезення
учнів до місць навчання та додому)

3800,0

3800,0

У відповідності до рішення сесії районної ради

У відповідності до розділу 2 даного додатку

2018-2020

60

60

-

2018-2020

4587,3

4587,3

-

2018-2020

-

-

-

2018-2020

-

-

-

У відповідності до аналізу потреби у шкільних
автобусах
За потребою, на протязі дії даної програми
2018-2020

12247,3

8447,3

3800,0

Аналіз потреби у шкільних автобусах:
1. Кількість автобусів, які передбачається придбати у 2018-2020 роках за
кошти обласного, районних бюджетів, бюджетів сіл, селищ, не бюджетних
джерел, не заборонених чинним законодавством:
Усього
У тому числі по роках
автобусів
2018
2019
2020
4
1
1
2
2. Кошти, необхідні для постійного зберігання транспортних засобів:
обладнання місць для стоянок, будівництво гаражів для зберігання автобусів,
тощо (районний бюджет):
Кошти, необхідні для зберігання транспортних засобів (тис. грн.)
По роках
2018
2019
2020
Обладнання місць для стоянки
20
20
20
Будівництво гаражів
Тощо (вказати)
УСЬОГО:
20
20
20
3. Кошти для забезпечення пально-мастильними матеріалами, послугами з
підвезення учнів та безпечної експлуатації транспортних засобів (проведення
щоденного медичного огляду водія, ремонт, технічний огляд і таке інше) у тис.
грн.:
Кошти для забезпечення паливно-мастильними матеріалами та
безпечної експлуатації транспортних засобів (тис. грн..)
2018
2019
2020
Разом
1530,8
1455,5
1601,0
4587,3

4. Спеціальні транспортні маршрути для перевезення учнів та
педагогічних працівників по закладах загальної середньої середньої освіти:
- маршрут: Опішня – Заїченці – Батьки – Лазьки - Батьки – Попівка Опішня, протяжність маршруту – 28 км;
- маршрут: Опішня – Діброва - Карабазівка – Васьки - Вільхове – Міські
Млини - Опішня, протяжність маршруту – 42 км;
- маршрут: Опішня – Глинськ – Малі Будища – Опішня, протяжність
маршруту – 25 км;
- маршрут: Човно-Федорівка – Кирило-Ганнівка – Дамаска – Ставкове –
Човно-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 – Пилипенки – Ступки – Проценки, протяжність
маршруту – 18 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 – Пірки – Зіньків, протяжність маршруту – 17 км;
- маршрут: Зіньків – Соколовщина – Зіньків, протяжність маршруту – 8 км;
- маршрут: Зіньків – Високе – Удовиченки – Левченки – Тарасівка – Зіньків,
протяжність маршруту – 42 км;
- маршрут: Ставкове – Арсенівка – Ставкове, протяжність маршруту – 7,5 км;
- маршрут: Ставкове – Дамаска – Кирило-Ганнівка - Шевченки – Ставкове,
протяжність маршруту – 16,5 км;
- маршрут: Пишненки – Саранчівка – Пишненки, протяжність маршруту – 12
км;
- маршрут: Бірки – Романівка – Сулими – Загрунівка – Бірки, протяжність
маршруту – 24 км;
- маршрут: Дейкалівка – Підозірка – Дейкалівка, протяжність маршруту – 22
км;
- 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 – 29 км.

Додаток 1
до Комплексної Програми розвитку освітньої
галузі Зіньківського району на 2018-2020 роки

1.Розвиток дошкільної освіти

Завдання 1. Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості
1.1. Створення умов для 1.1.1. Забезпечення
проведення
модернізації Відділ освіти Зіньківської районної Районний бюджет, бюджет
доступності
якісної матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти державної адміністрації, виконкоми місцевого самоврядування
(забезпечення меблями, іграшками, твердим і м’яким місцевих рад Зіньківського району,
дошкільної освіти
інвентарем, малоцінним обладнанням, дидактичними керівники закладів дошкільної освіти
посібниками, навчальними та наочними посібниками) Зіньківського району
1.1.2. Забезпечення технологічним обладнанням та Відділ освіти Зіньківської районної Районний бюджет, бюджет
навчально-комп’ютерними комплексами
державної адміністрації, виконкоми місцевого самоврядування
місцевих рад Зіньківського району,
керівники закладів дошкільної освіти
Зіньківського району
1.1.3. Забезпечення підключення дошкільних навчальних Відділ освіти Зіньківської районної Районний бюджет, бюджет
закладів до мережі Інтернет, створення спільноти державної адміністрації, виконкоми місцевого самоврядування
позашкільних навчальнихзакладів умережі Інтернет . місцевих рад Зіньківського району,
керівники закладів дошкільної освіти
Зіньківського району
Всього
Завдання 2. Кадрове забезпечення

Всього

2020

Виконавці

У томучислі за
роками
2019

Перелік заходів програми

Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн.

2018

Найменування
заходу

Джерела
фінансування
(державний,
місцевий
бюджет,
інші)

566,1

226,1

170,0

170,0

300,0

100,0

100,00

100,00

20,7

6,9

6,9

6,9

886,8

333,0

276,9

276,9

2.1. Підвищення кваліфікації 2.1.1. Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних Відділ освіти Зіньківської районної Районний бюджет, бюджет
педагогічних працівників працівників дошкільних навчальнихзакладів.
державної адміністрації, комунальна місцевого самоврядування
дошкільних навчальних
установа «Зіньківський районний
закладів.
методичний центр» Зіньківської
районної ради Полтавської області,
керівники закладів дошкільної освіти
Зіньківського району
Завдання 3. Зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів
3.1. Проведення ремонтів 3.1.1. Забезпечення ремонтів будівель закладів Відділ освіти Зіньківської районної Обласний бюджет, районний
будівель, котелень, дахів, дошкільної освіти
державної адміністрації, виконкоми бюджет, бюджет місцевого
споруд, комунікацій та
місцевих рад Зіньківського району, самоврядування
обладнання
дошкільних
керівники закладів дошкільної освіти
Зіньківського району
навчальних закладів

59,2

14,2

20,0

25,0

1387,7

787,7

300,0

300,0

3657,3

2657,3

500,0

500,0

Всього

5045,0

3445,0

800,0

800,0

Всього за завданнями розвитку дошкільної освіти

5991,0

3792,2

1096,9

1101,9

Районний бюджет, додаткова
субвенція з місцевих бюджетів

5711,0

3712,2

996,9

1001,9

Обласний бюджет

280, 0

80,0

100,0

100,0

3.1.2. Забезпечення проведення ремонтів котелень, Відділ освіти Зіньківської районної Обласний бюджет, районний
дахів, споруд, комунікацій, харчоблоків
державної адміністрації, виконкоми бюджет, бюджет місцевого
місцевих рад Зіньківського району, самоврядування
керівники закладів дошкільної освіти
Зіньківського району

Додаток 2
до Комплексної Програми розвитку освітньої
галузі Зіньківського району на 2018-2020 роки
2.Розвиток загальної середньої освіти
Завдання 1.Підвищення якості шкільної освіти
Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн.
Найменування
заходу

1.1.
Модернізація
матеріально-технічної
та
методичної бази закладів загальної середньої освіти

Перелік заходів Програми

Всього

1.1.1.Придбання
лабораторно-демонстраційного
обладнання
для
кабінетів
з
природничоматематичних дисциплін (навчальних кабінетів)
мультимедійних комплектів, комп’ютерної техніки

3990,0

2018
190,0

2019
1900,0

2020
1900,0

896,0

800,0

800,0

1810,0

1010,0

400,0

400,0

8296,0
26435,2

2096,0
11000,0

3100,0
7435,2

3100,0
8000,0

26435,2
34731,2
12895,0
1442,2
20394,0

11000,0
13096,0
3195,0
842,2
9058,8

7435,2

8000,0
11100,0
4850,0
300,0
5950,0

1.1.2.Оснащення закладів загальної середньої освіти 2496,0
(меблями, твердим і м’яким інвентарем, обладнанням,
дидактичними посібниками та підручниками )
1.1.3.Оснащення закладів комп’ютерною технікою
та меблями та підготовка педагогічних працівників
для забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти „Нова українська школа»
Всього
1.2. Проведення будівництва, реконструкції,
ремонтів будівель, споруд, комунікацій та
обладнання закладів загальної середньої освіти

1.2.1.Проведення
будівництва,
реконструкції,
ремонту будівель, котелень, дахів, споруд,
комунікацій та обладнання закладів загальної
середньої освіти

Всього

Всього за завданнями підвищення якості шкільної освіти
Державний бюджет
Обласний бюджет
Районний бюджет, бюджети місцевого самоврядування

У томучислі за
роками

10535,2
4850,0
300,0
5385,2

Додаток 4
до Комплексної Програми розвитку освітньої
галузі Зіньківського району на 2018-2020 роки
3. Розвиток позашкільної освіти

Найменування заходу

Перелік заходів програми

Виконавці

Джерела
фінансування
(державний,
місцевий
бюджет, інші)

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

Всього
2018

2019

2020

Завдання 1. Упорядкування та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів
1.1.1. Створення мережі гуртків, груп та інших творчих Відділ освіти
Місцевий
об’єднань у закладах загальної середньої освіти
Зіньківської
бюджет
районної
державної
адміністрації
370,9
170,9
100,0
100,0
1.2. Проведення ремонтів будівель, 1.2.1 Проведення ремонту будівель, котелень, дахів, Відділ освіти
Місцевий
споруд, комунікацій та обладнання споруд,
комунікацій
та
обладнання
закладів Зіньківської
бюджет
позашкільних навчальних закладів
позашкільної освіти
районної
державної
адміністрації
Завдання 2. Створення умов для доступності дітей та молоді до якісної позашкільної освіти, поліпшення матеріально-технічної та методичної бази позашкільної
освіти
2.1..Поліпшення
матеріально- 2.1.1..Проведення модернізації начальної, матеріально- Відділ освіти
Місцевий
технічної
та
методичної
бази технічної бази закладів позашкільної освіти, оснащення Зіньківської
бюджет
позашкільної освіти
їх сучасним обладнанням
районної
державної
адміністрації
2.1.2.Забезпечення позашкільних навчальних закладів Відділ освіти
Місцевий
навчальними та наочними посібниками з питань Зіньківської
бюджет
60,0
15,0
20,0
25,0
позашкільної освіти
районної
державної
адміністрації,
комунальна
установа
«Зіньківський
районний
1.1. Збереження мережі позашкільних
навчальних закладів, гуртків, груп та
інше

2.1.3.Оснащення позашкільних навчальних закладів
комп’ютерною технікою

2.1.4. Підключення позашкільних навчальних закладів
до мережі Інтернет

Всього за завданнями підтримки роботи по позашкільній освіті

методичний
центр»
Зіньківської
районної ради
Полтавської
області
Відділ освіти
Зіньківської
районної
державної
адміністрації
Відділ освіти
Зіньківської
районної
державної
адміністрації

Місцевий
бюджет

Місцевий
бюджет

430,9

185,9

120,0

125,0

