
САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
23-сесія Сагунівської сільської ради VIII скликання

РІШЕННЯ

22.12.2021 №23-З 7/VIII

Про затвердження Програми
«Розвиток дошкільної освіти» на 2022 рік

На підставі пункту 22 частини 1 статей 26, 32 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законів України «Про освіту», «Про дошкільну 
освіту», «Про охорону дитинства», Концепції розвитку дошкільної освіти в 
Україні, Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції освіти дітей раннього 
та дошкільного віку, Указу Президента України від 25.06.2013 № 344/2013, 
Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», з метою поліпшення 
стану дошкільної освіти, оптимізацїї мережі закладів дошкільної освіти, 
створення відповідних умов для доступу до здобуття якісної дошкільної освіти 
дітьми, враховуючи висновки постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, 
материнства і дитинства, сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програми «Розвиток дошкільної освіти» на 2022 рік 
(додаток 1).

2. Фінансування Заходів Програми здійснювати у межах видатків, 
передбачених бюджетом Сагунівської територіальної громади на 2022 рік та 
інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

3. Виконавчому комітету Сагунівської сільської ради забезпечити виконання 
даної Програми.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну з питань освіти, 
охорони здоров’я, материнства і дитинства.

Сільський голова Ірина БОДЯНЕНКО



Додаток 1 
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Сагунівської 
сільської ради 

від 22 грудня 2021 №23-37/VIII

ПРОГРАМА
«Розвиток дошкільної освіти» на 2022 рік

ВСТУП

Сільська програма розвитку дошкільної освіти Сагунівської сільської ради 
на 2022 рік (далі - Програма) розроблена відповідно до Конституції України, 
Законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", «Про охорону дитинства» 
№ 2402-ІІІ від 26.04.2001 року, "Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", 
"Про місцеве самоврядування в Україні", Концепції розвитку дошкільної освіти в 
Україні, Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції освіти дітей раннього 
та дошкільного віку, Указу Президента України від 25.06.2013 № 344/2013, 
Освітньої програми для дітей від 2 до років «Дитина», Положення про 
дошкільний навчальний заклад, постанов Кабінету Міністрів України з питань 
освіти, документів Міністерства освіти і науки України, Програми розвитку 
дошкільної освіти Черкаської області.

Програма розроблена з метою створення належних умов для доступності, 
безоплатності та підвищення якості дошкільної освіти, повноцінного фізичного, 
інтелектуального, особистісного, морального, духовного, естетичного та 
соціального розвитку дітей у закладах дошкільної освіти громади та формування 
передумов освітньої діяльності.

І. Паспорт Програми

Назва програми «Розвиток дошкільної освіти»

Нормативно-правова
база

Закон України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Законів України «Про освіту», «Про 
дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», 
Концепція розвитку дошкільної освіти в Україні, 
Базовий компонент дошкільної освіти, Концепція 
освіти дітей раннього та дошкільного віку, Указу 
Президента України від 25.06.2013 № 344/2013, 
Освітня програма для дітей від 2 до років 
«Дитина»



Ініціатор розроблення 
програми

Виконавчий комітет 
Сагунівської сільської ради

Розробник програми
Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, 

туризму, молоді, спорту, соціального захисту 
населення виконавчого комітету 

Сагунівської сільської ради

Відповідальний 
виконавець програми

Виконавчий комітет 
Сагунівської сільської ради

Термін реалізації 
програми

2022 рік

Фінансування 
програми

Кошти бюджету Сагунівської територіальної 
громади та інші джерела фінансування, не 

заборонені законодавством України

II. Мета Програми

Програма «Розвиток дошкільної освіти» на 2022 рік (далі - Програма) 
розроблена відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законів України «Про освіту», «Про дошкільну 
освіту», «Про охорону дитинства», Концепції розвитку дошкільної освіти в 
Україні, Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції освіти дітей раннього 
та дошкільного віку, Указу Президента України від 25.06.2013 № 344/2013, 
Освітньої програми для дітей від 2 до років «Дитина», Положення про 
дошкільний навчальний заклад, постанов Кабінету Міністрів України з питань 
освіти, документів Міністерства освіти і науки України, Програми розвитку 
дошкільної освіти Черкаської області.

Програма розроблена з метою створення належних умов для доступності, 
безоплатності та підвищення якості дошкільної освіти, повноцінного фізичного, 
інтелектуального, особистісного, морального, духовного, естетичного та 
соціального розвитку дітей у закладах дошкільної освіти громади та формування 
передумов освітньої діяльності. Це потребує створення належних умов для 
функціонування, збереження мережі дошкільного навчального закладу; 
оновлення змісту дошкільної освіти відповідно до суспільних запитів, потреб 
інноваційного розвитку науки; запровадження сучасних засобів розвитку, 
навчання та виховання; удосконалення механізму моніторингу якості дошкільної 
освіти, підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
дошкільного навчального закладу.

Сільська програма розвитку дошкільної освіти Сагунівської сільської ради 
на 2022 рік спрямована на створення належних умов для функціонування, 
збереження навчальних закладів; оновлення змісту дошкільної освіти; 



запровадження сучасних засобів розвитку, навчання та виховання; підготовку та 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти.

III. Завдання Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

- реалізація державної політики у галузі дошкільної освіти;
- розвиток дошкільного навчального закладу відповідно до потреб населення;
- забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку дошкільного

навчального закладу;
- зміцнення навчально-методичної та матеріально - технічної бази дошкільного

навчального закладу;
- виявлення шляхом соціально - педагогічного патронату дітей, які не відвідують

дошкільні навчальні заклади та сприяння їх залученню до дитячого садочка 
для здобуття дошкільної освіти за різними формами;

- запровадження різних форм надання дошкільної освіти, з метою забезпечення
максимального охоплення дітей віком від 1 до 6 років(не менше 75%) та дітей 
п’ятирічного віку ( 100%);

- забезпечення якісного медичного обслуговування та збереження здоров’я дітей
у дошкільному закладі;

- забезпечення якості дошкільної освіти.
- забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття

дошкільної освіти;
- удосконалення рівня соціального захисту дітей із незахищених верств населення;
- виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти;
- забезпечення впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного 
віку "Дитина".

Кількісні показники Програми:

- кількість відкритих у дошкільному навчальному закладі груп;
- кількість введених ставок та посад;
- проведення капітальних ремонтів;

поліпшення матеріально-технічної бази та методичного забезпечення 
дошкільних навчальних закладів;
- кількість проведення масових заходів з дітьми дошкільного віку.

Результативні показники Програми:

- забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям дошкільного віку 
на доступність здобуття якісної дошкільної освіти;
- створення умов для дітей п'ятирічного віку на здобуття обов'язкової дошкільної 
освіти;
- збереження та розвиток мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до 
потреби;
- поліпшення якості дошкільної освіти, покращення програмно-методичного 
забезпечення діяльності дошкільного навчального закладу;
- забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, 
нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей;



- збереження та зміцнення здоров'я дітей, активне впровадження і пропаганда 
здорового способу життя з раннього дитинства;
- забезпечення виконання натуральних та грошових норм харчування дітей 
дошкільного віку;
- покращення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільного 
навчального закладу;
-підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, модернізація змісту та формування 
підвищення фахової майстерності педагогів шляхом використання інтерактивних 
методів навчання;
- розширення форм роботи з батьками, створення системи роботи з молодими 
батьками, діти яких не відвідують дошкільного навчального закладу.

IV. Джерела фінансування та термін виконання Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, 
передбачених у бюджеті Сагунівської територіальної громади на освітню галузь, 
централізованих субвенцій з державного та обласного бюджетів на виконання 
державних та обласних програм у галузі освіти та інших джерел, не заборонених 
законодавством.

Термін виконання Програми 2022 рік.

V. Заходи по виконанню Програми та їх фінансування

Заходи Програми 
«Розвиток дошкільної освіти» 

на 2022 рік
№ Заходи Виконавці Термін 

виконай 
ня

І. Організаційні заходи
1 Забезпечувати умови рівної 

доступності дітей для здобуття 
якісної дошкільної освіти.

Виконавчий комітет 
Сагунівської сільської ради, 
відділ освіти, охорони 
здоров’я, культури, туризму, 
молоді, спорту, соціального 
захисту виконавчого комітету 
Сагунівської сільської ради

2022 рік

2 Сприяти розвитку дошкільної 
освіти з врахуванням
демографічних, економічних,
соціальних перспектив розвитку 
та потреб громади.

Виконавчий комітет 
Сагунівської сільської ради, 
відділ освіти, охорони 
здоров’я, культури, туризму, 
молоді, спорту, соціального 
захисту виконавчого комітету 
Сагунівської сільської ради

2022 рік

3 Створити умови для
обов’язкового здобуття
дошкільної освіти дітьми
п’ятирічного віку.

Відділ освіти, охорони 
здоров’я, культури, туризму, 
молоді, спорту, соціального 
захисту виконавчого комітету

2022 рік



Сагунівської сільської ради; 
керівники ЗДО

4 Забезпечити фаховий психолого- 
педагогічний супровід дітей з 
особливими освітніми
потребами у закладах
ДОШКІЛЬНИХ ОСВІТИ 3

інклюзивним навчанням.

Відділ освіти, охорони 
здоров’я, культури, туризму, 
молоді, спорту, соціального 
захисту виконавчого комітету 
Сагунівської сільської ради; 
керівники ЗДО

2022 рік

5 Здійснювати моніторинг
нозологій дітей з інвалідністю і 
дітей, які потребують корекції 
фізичного та (або) розумового 
розвитку та реалізовувати в 
системі дошкільної освіти
громади державну політику 
щодо забезпечення
конституційних прав і гарантій 
на рівний доступ до якісної 
освіти дітей з особливими 
освітніми потребами.

Відділ освіти, охорони 
здоров’я, культури, туризму, 
молоді, спорту, соціального 
захисту виконавчого комітету 
Сагунівської сільської ради; 
керівники ЗДО

2022 рік

6 Здійснювати моніторинг якості 
освітнього процесу відповідно 
до Базового компонента
дошкільної освіти, освітніх 
програм розвитку та виховання 
дітей дошкільного віку.

Відділ освіти, охорони 
здоров’я, культури, туризму, 
молоді, спорту, соціального 
захисту виконавчого комітету 
Сагунівської сільської ради; 
керівники ЗДО

2022 рік

7 Здійснювати облік дітей від 0 до 
6 років з метою охоплення їх 
дошкільним навчанням

Виконавчий комітет 
Сагунівської сільської ради, 
відділ освіти, охорони 
здоров’я, культури, туризму, 
молоді, спорту, соціального 
захисту виконавчого комітету 
Сагунівської сільської ради; 
керівники ЗДО

2022 рік

8 Забезпечувати систематичне
проведення медичних оглядів 
дошкільників, своєчасно
надавати лікувально-
профілактичну та оздоровчу
допомогу дітям з груп ризику.

керівники ЗДО 2022 рік

9 Забезпечувати дітей
дошкільного віку повноцінним 
якісним харчуванням,
дотримуватись виконання норм 
та встановленої середньої
одноденної вартості харчування.

Виконавчий комітет 
Сагунівської сільської ради, 
відділ освіти, охорони 
здоров’я, культури, туризму, 
молоді, спорту, соціального 
захисту виконавчого комітету 
Сагунівської сільської ради;

2022 рік



керівники ЗДО
10 Продовжувати співпрацю ЗДО 

та ЗЗСО для обміну
педагогічним досвідом.

керівники ЗДО; 2022 рік

и Здійснювати контроль
електронної реєстрації дітей до 
ЗДО.

Відділ освіти, охорони 
здоров’я, культури, туризму, 
молоді, спорту, соціального 
захисту виконавчого комітету 
Сагунівської сільської 
радщкерівники ЗДО;

2022 рік

12 У разі виникнення простою 
закладів дошкільної освіти
Сагунівської сільської ради та 
призупинення освітнього
процесу, надавати субвенцію 
іншим органам місцевого
самоврядування, за умови
укладення договорів про надання 
освітніх послуг та ін.

Виконавчий комітет 
Сагунівської сільської ради

за умови 
виникне 

ння 
простою

II. Методичне забезпечення
1 Сприяти підготовці науково- 

методичних матеріалів з питань 
дошкільної освіти, організації 
проведення методичних
об’єднань, семінарів, круглих 
столів, конкурсів, оглядів
тощо.

Відділ освіти, охорони 
здоров’я, культури, туризму, 
молоді, спорту, соціального 
захисту виконавчого комітету 
Сагунівської сільської ради; 
керівники ЗДО

2022 рік

2 Продовжувати співпрацю з
іншими ЗДО з метою
підвищення ефективності
програмно-методичного 
забезпечення, обміну досвідом.

керівники ЗДО 2022 рік

3 Забезпечити створення у
закладах дошкільної освіти 
консультативних пунктів для 
батьків з питань соціальної 
адаптації дитини та зміцнення її 
фізичного і психічного здоров’я. 
Створити систему педагогічного 
навчання батьків дітей
дошкільного віку.

керівники ЗДО; 2022 рік

4 Систематично використовувати 
ІКТ для проведення різних форм 
методичної роботи в т.ч. 
вебінарів, нарад, форумів, он
лайн консультацій.

керівники ЗДО 2022 рік

5 Вивчати передовий педагогічний керівники ЗДО 2022 рік



досвід з використанням фахових 
видань, педагогічної преси, 
інтернет-ресурсів тощо.

6 Сприяти професійному розвитку 
педагогічних працівників.
Надати субвенцію за
відшкодування послуг ЦПРПП.

Відділ освіти, охорони 
здоров’я, культури, туризму, 
молоді, спорту, соціального 
захисту виконавчого комітету 
Сагунівської сільської ради

2022 рік

III. Кадрове забезпечення
1 Сприяти підготовці кадрів для 

системи дошкільної освіти
громади з числа молоді за 
цільовими направленнями у 
педагогічні навчальні заклади. 
Формувати заявки на потребу 
педагогічних кадрів не менше, як 
на 3-річну перспективу

Відділ освіти, охорони 
здоров’я, культури, туризму, 
молоді, спорту, соціального 
захисту виконавчого комітету 
Сагунівської сільської ради; 
керівники ЗДО

2022 рік

2 Сприяти підвищенню
кваліфікації та фахового рівня 
педагогічних працівників ДНЗ, 
відзначати кращих працівників 
здо.

Відділ освіти, охорони 
здоров’я, культури, туризму, 
молоді, спорту, соціального 
захисту виконавчого комітету 
Сагунівської сільської 
радщкерівники ЗДО

2022 рік

3 Вивчати потребу у забезпеченні 
ЗДО громади педагогічними та 
іншими працівниками.

Відділ освіти, охорони 
здоров’я, культури, туризму, 
молоді, спорту, соціального 
захисту виконавчого комітету 
Сагунівської сільської ради; 
керівники ЗДО

2022 рік

4 Забезпечувати підготовку
педагогічних кадрів до
використання інформаційно-
комунікаційних технологій в
організації освітнього процесу.

Відділ освіти, охорони 
здоров’я, культури, туризму, 
молоді, спорту, соціального 
захисту виконавчого комітету 
Сагунівської сільської ради; 
керівники ЗДО

2022 рік

IV. Матеріально-технічне забезпечення
1 Передбачити в місцевому

бюджеті кошти для проведення 
реконструкцій, капітальних,
поточних ремонтів будівель та 
приміщень ЗДО, покращення 
матеріально-технічної, 
навчально-методичної бази ЗДО, 
придбання необхідних засобів 
навчання та обладнання для 
потреб вихованців.

Виконавчий комітет 
Сагунівської сільської ради, 
відділ освіти, охорони 
здоров’я, культури, туризму, 
молоді, спорту, соціального 
захисту виконавчого комітету 
Сагунівської сільської ради

2022 рік

2 Для утримання та зміцнення Відділ освіти, охорони



матеріально-технічної та
навчально-методичної бази ЗДО, 
залучати, відповідно до чинного 
законодавства, кошти
підприємств, установ,
організацій, громадян.

здоров’я, культури, туризму, 
молоді, спорту, соціального 
захисту виконавчого комітету 
Сагунівської сільської ради; 
керівники ЗДО

2022 рік

3 Здійснювати оновлення меблів, 
устаткування, обладнання тощо 
для приміщень ЗДО.

Виконавчий комітет 
Сагунівської сільської ради, 
відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, туризму, молоді, 
спорту, соціального захисту 
виконавчого комітету 
Сагунівської сільської ради; 
керівники ЗДО

2022 рік

4 Забезпечувати ЗДО сучасною 
комп’ютерною технікою 3 
ліцензійним програмним
забезпеченням.

Виконавчий комітет 
Сагунівської сільської ради, 
відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, туризму, молоді, 
спорту, соціального захисту 
виконавчого комітету 
Сагунівської сільської ради; 
керівники ЗДО

2022 рік

5 Проводити благоустрій та 
озеленення територій ЗДО, 
благоустрій дитячих
майданчиків згідно діючих
санітарно-технічних норм.

Виконавчий комітет 
Сагунівської сільської ради, 
відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, туризму, молоді, 
спорту, соціального захисту 
виконавчого комітету 
Сагунівської сільської ради; 
керівники ЗДО

2022 рік

V. Міжнародне співробітництво
1 Залучати міжнародні організації 

та фонди до співпраці у галузі 
дошкільної освіти, брати участь 
у грантових програмах,
конкурсах, проектах тощо.

Виконавчий комітет 
Сагунівської сільської ради, 
відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, туризму, молоді, 
спорту, соціального захисту 
виконавчого комітету 
Сагунівської сільської ради; 
керівники ЗДО

2022 рік

Сільський голова Ірина БОДЯНЕНКО


