
                                                                                                                           Додаток 1 до  

Програми розвитку освіти 

                                                                                                              до рішення сільської ради 

                                                                                                              від 26.02.2019 №1087-24/VII 

                                                                                                                          

                                                        

 

Завдання та заходи 

щодо реалізації  Програми розвитку освіти Вакулівської сільської ради   

на 2016 рік 

 

№ 

п/п 

Назва 

завдань та 

заходів 

Орієнтов

на 

коштори

сна 

вартість, 

грн 

Джерела 

фінансува

ння 

Очікувані 

результати 

Приміт. 

1. Видділення 

коштів на 

бензин та 

дизпаливо 

 

тис.грн Кошти 

місцевого 

бюджету 

Надійне 

забезпечення 

підвозу 

школярів 

 

2. Виділення 

коштів на 

дитяче 

харчування 

 

150 890 

грн 

Кошти 

місцевого 

бюджету 

Надійне 

забезпечення 

харчування 

школярів 

початкових 

класів та учнів 

пільгових 

категорій 

 

3. Придбання 

меблів для 

початкових 

класів 

Жовтневої 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

50000 Кошти 

місцевого 

бюджету 

Поліпшення 

умов  для 

навчання 

школярів 

 

4. Придбання 

меблів  для 

антискаліозн

ого кабінету 

Жовтневої 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

20000  Кошти 

місцевого 

бюджету 

Корекція 

здоров’я учнів 

під час 

навчального 

процесу. 

 

5. Придбання  

спортивного 

інвентаря 

50238 Кошти 

місцевого 

бюджету 

Якісна 

організація 

навчально-

 



для 

навчальних 

закладів  

виховного 

процесу та 

дозвілля учнів 

6. Придбання 

мультимедій

ного 

комплексу  

для 

Жовтневої 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

50000 Кошти 

місцевого 

бюджету 

Сучасна якісна 

організація 

навчально-

виховного 

процесу. 

 

7. Заміна вікон 

та дверей у 

Жовтянській 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

84600 Кошти 

місцевого 

бюджету 

Забезпечення 

комфортних 

умов для 

навчання дітей 

 

8. Придбання 

обладнання 

для їдальні в 

Мар’ївську 

ЗОШ І-ІІ ст. 

13800 Кошти 

місцевого 

бюджету 

Необхідні 

умови для 

забезпечення 

належного 

харчування 

дітей  

  

9. Придбання 

обладнання 

для 

харчоблоку в  

Мар’ївський 

ДНЗ 

«Дзвіночок». 

6800 Кошти 

місцевого 

бюджету 

Необхідні 

умови для 

забезпечення 

належного 

харчування 

дітей  

 

10. Придбання 

обладнання  в 

Мар’ївський 

ДНЗ 

«Дзвіночок 

1000 Кошти 

місцевого 

бюджету 

Необхідні 

умови для  

перебування 

дітей у 

дитсадку 

 

 

11. 

 

Матеріальне 

забезпечення 

проведення 

святкових 

заходів  

20500 Кошти 

місцевого  

бюджету 

Належний 

рівень 

проведення 

заходів 

для 

забезпечення 

всебічного 

розвитку 

учнів 

 

 



12. Кошти на 

придбання 

ігращок для 

ДНЗ 

2000 Кошти 

місцевого 

бюджету 

Забезпечення  

комфортних 

умов для 

розвитку дітей 

 

13. Кошти на 

вивіз 

каналізації 

600 Кошти 

місцевого 

бюджету 

Забезпечення 

належного 

санітарного 

стану  

 

14 Кошти на 

відрядження 

працівників  

ДНЗ 

«веселка» 

1500 Кошти 

місцевого 

бюджету 

Підвищення 

професійної 

підготовки 

працівників 

 

15. Придбання 

обладнання в 

ДНЗ 

«Веселка» 

2500 Кошти 

місцевого 

бюджету 

Створення 

належних 

умов для 

перебування 

дітей у 

дитячому 

садку 

 

ВСЬОГО  476440    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 до  

Програми розвитку освіти 

                                                                                                              до рішення сільської ради 

                                                                                                              від 26.02.2019 №1087-24/VII 

 

Завдання та заходи 

щодо реалізації  Програми розвитку освіти Вакулівської сільської ради   

на 2019-2021 роки 

 

№ 

з/

п 

Найменування заходів Виконавці Термі

н 

викон

ання 

 обсяги 

фінансу- 

вання грн. 

Джерела  

фінансуван 

ня 

1 Фінансування 

туристичної поїздки 

закордон учасників 

конкурсу «Формуємо 

течію…» та 

супроводжуючих осіб 

( навчальні, 

ознайомчі, туристичні 

поїздки, обмін 

досвідом) за кордон 

та по території 

держави) 

Відділ освіти 

Вакулівської 

сільської ради  

2019 

рік 

 

 

 

 

115000,0  

 

 

 

 

Кошти 

місцевого 

бюджету 

2 Виділення коштів на 

придбання палива 

Відділ освіти 

Вакулівської 

сільської ради 

2019 

рік 

193559,04 Кошти 

місцевого 

бюджету 

3  Послуги дератизації Відділ освіти 

Вакулівської 

сільської ради 

2019 

рік 

7220 Кошти 

місцевого 

бюджету 

4 Придбання запасних 

частин для шкільних 

автобусів 

Відділ освіти 

Вакулівської 

сільської ради 

2018 

рік 

68960 Кошти 

місцевого 

бюджету 

5 Придбання шкільної 

форми та спортивної 

форми дітям - сиротам 

Відділ освіти 

Вакулівської 

сільської ради 

2019 

рік 

2800 Кошти 

місцевого 

бюджету 

6 Придбання путівок на 

оздоровлення дітей 

Відділ освіти 

Вакулівської 

сільської ради 

2019 

рік 

18000,0 Кошти 

місцевого 

бюджету 

7 Спортивний інвентар 

для полів і кортів ( 

м’яч баскетбольний, 

м’яч футбольний, м’яч 

волейбольний) 

Відділ освіти 

Вакулівської 

сільської ради 

2019 

рік 

1400,0 Кошти 

місцевого 

бюджету 



8 Придбання твердого 

палива 

Відділ освіти 

Вакулівської 

сільської ради 

2019 

рік 

196398,0 Кошти 

місцевого 

бюджету 

9 Забезпечення 

реалізації інших 

освітніх програм    

(придбання 

подарунків 

(посуд,постіль)  для: 

учасників конкурсу ‘’ 

Кращий вчитель 

Вакулівщини 

(10000,00);  придбання 

подарунків для 

учасників конкурсу 

«Кращий учень 

року»,випускників 

 (флешки,павербанк_-

10000,00); новорічні 

подарунки 

 ( 30000,00) 

Відділ освіти 

Вакулівської 

сільської ради 

2019 

рік 

50000,0 Кошти 

місцевого 

бюджету 

10 Придбання дитячих 

костюмів для виступів 

Відділ освіти 

Вакулівської 

сільської ради  

2019 

рік 

30000,0 Кошти 

місцевого 

бюджету 

11 Придбання косарки ( 

бензокоса) 

Відділ освіти 

Вакулівської 

сільської ради 

2019 

рік 

2400,0 Кошти 

місцевого 

бюджету 

12 Комп’ютерне 

обладнання ( БФУ) 

Відділ освіти 

Вакулівської 

сільської ради 

2019 

рік 

5000,0 Кошти 

місцевого 

бюджету 

13 Шини для шкільних 

автобусів 

Відділ освіти 

Вакулівської 

сільської ради 

2019 

рік 

36400,0 Кошти 

місцевого 

бюджету 

14 Агрохімічна 

продукція ( дезактин) 

Відділ освіти 

Вакулівської 

сільської ради  

2019 

рік 

4000,0 Кошти 

місцевого 

бюджету 

15 Продукти харчування 

для  

Віддділ освіти 

Вакулівської 

сільської ради 

2019 

рік 

396680,0 Кошти 

місцевого 

бюджету 

16 Безкоштовне 

харчування у 

шкільних таборах 

Відділ освіти 

Вакулівської 

сільської ради 

2019 

рік 

36400,0  

 

 

 

Секретар сільської ради                                                   М.Ю. Лукіна 
 


