
Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік 

заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

(роки) 

Виконавці 

Кількісний 

показник (у 

відповідних 

одиницях) 

Джерела 

фінансування 

Прогнозні обсяги 

фінансування (тис.грн.) Очікуваний 

 результат у тому числі за роками 

Всього 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 

І. Дошкільна освіта 

1. Забезпечення 

доступності 

дошкільної освіти 

                   

  
        

2. Створення 

належних умов 

навчання та 

виховання дітей 

                    

  
        

Всього за напрямом "Дошкільна освіта " Усього           

 - місцевий 

бюджет, у 

тому числі: 
        

- обласний         

 - міський         

- інші 

джерела 
        

ІІ. Загальна середня освіта 

3. Оптимізація 

мережі 

загальноосвітніх 

шкіл 

                    

  
        

4. Модернізація 

оснащення 

навчальних 

кабінетів з 

природничо-

математичних, 

технологічних 

дисциплін 

                    

          

          

          

  

        

5. Удосконалення 

матеріально-

технічної бази та 

                    

          

          

          



навчальної бази 

закладів освіти 

  
        

6. Інформатизація 

системи освіти 

          
        

  

7. Розвиток системи 

мовної освіти 

          
        

  

8. Впровадження в 

навчальний процес 

предмета "Біляївка 

- моя Батьківщина" 

                    

  
        

9. Робота з 

обдарованою 

молоддю 

          

        

  

10. Соціальний 

захист учнів 

          
        

  

11. Здоров'я 

учасників 

навчально-

виховного процесу 

                    

  
        

Всього за напрямом "Загальна середня освіта" Усього           

 - місцевий 

бюджет, у 

тому числі: 
        

- обласний         

 -   міський         

- інші 

джерела  
        

ІІІ. Освіта дітей з особливими потребами 

12. Соціальний 

захист дітей з 

особливими 

потребами 

                    

          

          

13. Навчально-

виховна та 

корекційно-

реабілітаційна 

діяльність закладів 

освіти 

      

  

            

          

          

          

          



14. Створення 

належної 

матеріальо-

технічної бази 

                    

          

          

          

          

Всього за напрямом "Освіта дітей з особливими потребами" Усього           

 - місцевий 

бюджет, у 

тому числі: 
        

- обласний         

 - міський         

- інші 

джерела  
        

IV. Позашкільна освіта та виховання 

15. Розвиток мережі 

позашкільних 

навчальних 

закладів 

                    

          

          

          

          

16. Підвіщення 

рівня навчального, 

навчально-

методичного та 

науково-

методичного 

забезпечення 

позашкільних 

навчальних 

закладів 

                    

          

          

          

  

        

17. Змістовне 

дозвілля учнівської 

молоді, очно-заочні 

масові заходи 

                    

          

          

          

  

        



18. Покращення 

матеріально-

технічної та 

навчально-

методичної бази 

позашкільних 

навчальних  

закладів, здійснення 

заходів з 

енергозбереження  

                    

          

          

          

  

        

Всього за напрямом "Позашкільна освіта та виховання" Усього           

- місцевий 

бюджет,                    

у тому числі: 
        

- обласний         

- районний,        

міський          

- інші 

джерела 
        

V. Професійний розвиток педагогічних працівників 

19. Підвіщення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

                    

  

        

          

          

  
        

20. Удосконалення 

системи підвищення 

кваліфікації 

вчителів  

                    

          

          

          

          

21. Організація 

методичної роботи з 

педагогічними 

                    

          

          



працівниками в 

міжкурсовий період 

          

  
        

Всього за напрямом "Професіональний розвиток педагогічних 

працівників" 

Усього           

 - місцевий 

бюджет, у 

тому числі: 
        

- обласний         

  -  міський         

- інші 

джерела 
        

VІ. Управління освітою 

22. Моніторинг 

якості освіти 

                    

          

          

          

          

23. Інформаційне 

забезпечення 

управлінського 

процесу 

                  

          

          

          

          

24. Об'єднання 

зусиль  влади і 

громадськості на 

вирішення 

актуальних питань 

розвитку освіти 

                    

          

          

          

          

25. Моніторинг і 

оцінка  виконання 

Програми 

                    

          

          

          

          

Всього за напрямом" Управління освітою " Усього 0,0         



 

 

- місцевий 

бюджет,                    

у тому числі: 
0,0       

- обласний 0,0       

 -  міський 0,0       

- інші джерела 0,0       

Всього за програмою 

Усього 0,0         

- місцевий 

бюджет,                    

у тому числі: 
0,0       

- обласний 0,0       

 -  міський  0,0       

- інші джерела 0,0       


