
   
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
XXXI сесії міської ради  VIII скликання 

 
24 листопада 2022 року № 29         
м. Шепетівка 
 
Про внесення доповнень до рішення 
IVсесії міської ради VIII скликання від 
24.12.2020 №7 «Про затвердження 
Програми розвитку освіти Шепетівської 
міської територіальної громади на 2021- 
2025 роки»  
 

З метою врегулювання оплати праці та недопущення заборгованості по заробітній платі 
працівникам освітньої галузі відповідно статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  міська рада  
ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести доповнення до Програми розвитку освіти Шепетівської міської 
територіальної громади на 2021- 2025 роки затвердженої рішенням IV сесії міської 
ради VIII скликання від 24.12.2020 №7, а саме: 
1.1.Внести доповнення у вступну частину Програми та викласти у новій редакції 

(додається); 
1.2.Доповнити п.3 «Основних завдань» розділу ІІ. Загальна середня освіта п.2.1. 

Рівний доступ до якісної освіти та викласти у новій редакції:«п.3 Розвиток 
сучасного інформаційно-комунікаційного, матеріально-технічного оснащення 
освітнього процесу в кожному закладі загальної середньої освіти; забезпечення 
широкого доступу до інформаційних ресурсів Інтернету; забезпечення в 
повному обсязі заробітною платою педагогічних працівників, технічного 
персоналу закладів освіти.» 

1.3.Доповнити розділ «Обсяги та джерела фінансування» п.15: 

15 

Забезпечувати заробітною платою 
педагогічних працівників, технічний 
персонал закладів освіти в повному 
обсязі 

Управління 
освіти, 

керівники  
ЗДО, ЗЗСО, 

ЗПО 

2021-2025 
роки 

За рахунок коштів 
державного та 

міського бюджетів  

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Галину БЕЗКОРОВАЙНУ, начальника 
управління  освіти Людмилу ТИХОНЧУК та постійну комісію з питань охорони 
здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, молодіжної політики та 
спорту (голова комісії Наталія СОБЧУК).  

Міський голова          Віталій БУЗИЛЬ 
 

 
 
 



Додаток до 
рішення  XXXI сесії 
міської ради VIII скликання 
24 листопада 2022  № 29 

Вступ 
 
 Програма розвитку освіти Шепетівської міської територіальної громади на 2021-2025 
роки  (далі - Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України: 
«Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну 
освіту», Концепції національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 №932, Національної стратегії 
розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі, 
затвердженої Указом Президента України від 25.05.2020 №195/2020, Положення «Про 
Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-
захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси 
фахової майстерності», Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної 
середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 
№1115, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.09.2020 за №941/35224. 

Підставою для розроблення Програми є необхідність реформування системи освіти з 
урахуванням досягнутогов напрямі подальшого її розвитку, надання якісної  освіти  та  
забезпечення справедливого доступу до неї в закладах дошкільної, загальної середньої, 
позашкільної освіти та завершення терміну дії Програми розвитку освіти міста на 2016-2020 
роки.  

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 
освіти  “Нова українська школа” на період до 2029 року покликана сприяти подоланню 
негативних тенденцій, забезпеченню соціальної рівності та згуртованості, економічному 
розвитку і конкурентоспроможності держави та громадян. 

Програма передбачає також створення єдиного освітнього простору з системою 
інституційної, індивідуальної та дуальної форм здобуття освіти, а також умов для розвитку 
закладів освіти та враховує кардинальні зміни, які відбулися в українському суспільстві та 
обумовили реформування всіх сфер суспільного життя.  

Програма визначає концептуально головну мету й завдання розвитку освіти на період 
2021-2025 років, конкретизує шляхи, механізми, терміни та перелік основних заходів з 
реалізації стратегічних завдань, їх виконавців, прогнозовані обсяги фінансового 
забезпечення виконання. Програма має відкритий характер і може доповнюватися 
(змінюватися) в установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її 
виконання відбуватимуться суттєві зміни в законодавстві України про освіту, державній 
освітній політиці, в реальній соціально-економічній ситуації в регіоні, що вимагатимуть 
відповідного безпосереднього реагування системи освіти області. Програма передбачає 
взаємодію з чинними регіональними програмами з питань освіти, дитинства, молоді. 

Структурна побудова Програми заснована на принципі комплексності, зокрема: зміст 
підрозділів програми не є для кожного підрозділу Програми автономно самодостатнім і 
вичерпним, усі підрозділи взаємопов‘язані, взаємозумовлені, взаємодоповнюючі й мають 
розглядатися лише комплексно у своїй цілісності. 
 

Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 
 

Зростання ролі освіти зумовлено економічними та соціальними перетвореннями, що 
вимагають організації якісно нової системи освіти, яка здатна забезпечити оперативну 
адаптацію особистості до умов інноваційного розвитку. Але на шляху до досягнення 
освітньою сферою  сучасного інноваційного рівня існують певні проблемні питання, які 
потребують вирішення в найближчі п'ять років, зокрема: 



 низька якість надання освітніх послуг у зв’язку з неефективною мережею освітніх 
установ, недостатнім кадровим потенціалом, слабкою матеріально-методичною базою 
закладів освіти; 

 невідповідність кількості наявних місць у закладах дошкільної освіти потребам 
населення, перевищення норми наповнюваності груп, наявність черги на влаштування дітей 
до дошкільних закладів; 

потреба у формуванні цілісної системи щодо забезпечення умов для впровадження 
реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа"; 

потреба у забезпеченні в повному обсязі заробітною платою педагогічних 
працівників, та технічного персоналу закладів освіти; 

низький рівень мотивації педагогічних працівників щодо підвищення їх професійних 
компетентностей та впровадження новацій; 

потреба в модернізації наявного комп’ютерного обладнання закладів освіти, 
розширенні доступу до мережі Інтернет та більш широкому впровадженнів освітній процес 
інформаційно-комунікаційних технологій; 

наявність низки проблем щодо створення умов для надання освітніх послуг дітям з 
особливими освітніми потребами, впровадження інклюзивного навчання в закладах освіти 
області, системного кваліфікованого психолого-педагогічного супроводу осіб з особливими 
освітніми потребами та їх батьків. 

 
 Мета Програми 

 
Мета програми - забезпечення умов рівної доступності для населення міста сучасної 

повноцінної, якісної освіти, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, 
суспільства і держави, міжнародним критеріям; створення належних умов для навчання та 
комфортного перебування дітей у закладах освіти, забезпечення якісного функціонування 
освітнього процесу та збереження здоров’я дітей шляхом поновлення обладнання та 
навчально–методичного забезпечення навчальних кабінетів, шкільних меблів, 
технологічного обладнання  їдалень закладів дошкільної та загальної середньої освіти, 
придбання спортивного інвентаря та обладнання  відповідно до санітарно-гігієнічних правил 
та норм,забезпечення заробітною платою педагогічних працівників, технічного персоналу 
закладів освітиповному обсязі, приведення у відповідність систем протипожежного захисту 
об’єктів закладів освіти відповідно до вимог нормативно-правових актів, норм і правил. 

 
 Шляхи та засоби виконання Програми 

 
Взаємопов’язаність визначених проблем потребує для їх вирішення програмно-
цільового  

методу, який передбачає узгодження в рамках Програми комплексу заходів за напрямами, 
пріоритетними завданнями, виконавцями і ресурсами. Вирішення проблем, що виникли у 
сфері освіти громади, можливе шляхом: 

забезпечення конституційних прав здобувачів освіти на отримання якісної освіти; 
 підвищення якості освіти, її орієнтацію у світовий та європейський освітній простір з 
урахуванням державної політики у сфері освіти; 

подальшого структурного і якісного розвитку мережі закладів освіти усіх типів і форм  
власності з одночасним розвитком їх ресурсного забезпечення; 
 забезпечення доступу до дошкільної освіти дітям відповідного віку незалежно від 
місця проживання, соціального походження, матеріального забезпечення; 

удосконалення управлінського і науково-методичного забезпечення розбудови 
інноваційних 

моделей освіти на основі концепцій гуманізації, відкритої освіти та компетентнісного 
підходу; 
запровадження нового змісту освіти, заснованого на формуванні життєво необхідних 



ключових компетентностей; 
пошуку і реалізації сучасних ефективних моделей виховання, спрямованих на 
формування  

системи цінностей особистості, адекватних актуальним завданням розбудови суспільства в 
Україні і її інтеграції у світове співтовариство; 

створення умов для реалізації рівного доступу до якісної освіти особам з особливими  
освітніми потребами шляхом розширення мережі закладів освіти з інклюзивним навчанням 
та активну комунікацію з інклюзивно-ресурсними центрами;  

посилення мотивації вчителя до професійного зростання, забезпечення умов для 
підвищення  

кваліфікації за різними формами;  
приведення змісту фундаментальної, практичної, методичної, психолого-педагогічної,  

інформаційно-технологічної та соціально-гуманітарної підготовки і підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників відповідно до вимог інформаційно-технологічного суспільства та 
змін, що відбуваються в соціально-економічній, духовній та гуманітарній сфері у закладах 
освіти;  

сприяння інноваційному розвитку освітніх процесів, кадровому забезпеченню закладів 
освіти 

та формуванню майбутньої інтелектуальної та управлінської еліти держави; 
забезпечення в повному обсязі заробітною платою освітян Шепетівської міської 

територіальної громади; 
вироблення єдиної стратегії та консолідації зусиль освітян, органів влади та місцевого 

самоврядування у впровадженні реформи освітньої галузі Шепетівської міської 
територіальної громади. 
 

Очікувані результати   
 

Створено умови для реформування освітньої системи: 
збільшено додаткові місця в закладах дошкільної освіти, що забезпечить охоплення 

дошкільною освітою не менше 96% дітей дошкільного віку; 
сформовано новий освітній простір в усіх класах початкової школи, забезпечено  

формування життєво важливих компетентностей здобувачів освіти, підвищення рівня якості 
знань; 

забезпечено здобуття освіти в умовах, що гарантують здоров’я, захист прав 
особистості учнів в освітньому процесі, їх психологічну і фізичну безпеку; 

фахова підготовка вчителів відповідатиме рівню державного стандарту та готовності 
педагогічних працівників, керівників освітніх закладів до впровадження концептуальних 
засад Нової української школи; 

забезпечено заклади освіти швидкісним Інтернетом, інноваційним обладнанням, для 
використання  інформаційно-комунікаційних та інтерактивних технологій в освітньому 
процесі у 80% закладів загальної середньої освіти; 

поглиблено співпрацю з бізнесом та забезпечено подальший розвиток дуальної освіти; 
сформовано регіональну політику підготовки кадрів/фахівців за потрібною 

професією/спеціальністю відповідно до потреб регіонального ринку праці; 
розширено мережу гуртків/секцій/клубів за інтересами дітей; 
збільшено відсоток дітей, охоплених позашкільної освітою; 
створено умови для гармонійного та всебічного розвитку особистості, що охоплює 

розумове, моральне, фізичне, естетичне, патріотичне виховання; 
забезпечено в повному обсязі заробітною платою освітян Шепетівської міської 

територіальної громади. 
 

 

Секретар міської ради        Роман ВОЗНЮК 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


