
 

 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

від 18.08.2021 № 8/14-17                                   
  м. Покровськ 

 

Про затвердження «Стратегії розвитку 

освіти Покровської міської ради  

Донецької області на 2021-2027 роки»   

         

З метою забезпечення стійкого розвитку системи освіти на території 

Покровської міської ради, її ефективності, оновлення і прискореного 

запровадження нових форм і технологій організації освітнього процесу, 

підтримки обдарованої молоді, розвитку її творчого потенціалу, 

самореалізації особистості, враховуючи рекомендації робочої групи з 

розробки плану заходів Стратегії розвитку освіти Покровської міської 

територіальної громади Донецької області до 2027 року та строків щодо 

розробки плану заходів на  2021-2025 роки (витяг з протоколу засідання 

робочої групи від 20.04.2021 року № 1), відповідно до вимог Законів України 

від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII «Про освіту» (зі змінами), від 16 січня 

2020 року № 463-IX «Про повну загальну середню освіту», від 11липня  2001 

року № 2628-ІІІ «Про дошкільну освіту» (зі змінами), від 22 червня 2000 року 

№ 1841-ІІІ «Про позашкільну освіту» (зі змінами), керуючись статтями 26, 

59, 60, 73 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (зі змінами),  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

         

1. Затвердити «Стратегію розвитку освіти Покровської міської ради 

Донецької області на 2021- 2027 роки»  (далі-Стратегія) (додається). 

 

2. Відділу освіти Покровської міської ради Донецької області 

(Гнатенко), КП «Управління капітального будівництва» (Проскуренко):  

 

2.1. Включати щорічно до Програми економічного та соціального 

розвитку  Покровської міської територіальної громади Донецької області 

заходи щодо реалізації Стратегії. 

2.2. Надавати в бюджетний запит на наступний рік пропозиції щодо 

виділення  фінансування на реалізацію заходів Програми. 

2.3. Інформувати про хід виконання Програми щороку. 



3. Департаменту фінансово-економічної політики та управління 

активами Покровської міської ради Донецької області (Добровольський) 

передбачати щорічно фінансування  видатків на виконання Стратегії з 

міського бюджету.  

4. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Ідрісову М.О., контроль – на постійні комісії з питань охорони здоров’я, 

освіти, молодіжної політики та спорту (Циганок) та з питань планування, 

бюджету і фінансів, інвестиційної політики (Харчевна).    

 

 

 
   

Міський голова                       Р. Требушкін 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення міської ради 

 

 

«Про затвердження «Стратегії розвитку освіти Покровської міської ради 

Донецької області на 2021-2027 роки» 
 

 

Система управління освітою, яка існувала в Україні донедавна, погано 

впливала як на якість, так і на доступність середньої освіти, особливо в селах 

та невеликих містах. Тепер, з передачею повноважень громадам і школам та 

зміною розподілу фінансування, громади мають можливість вирішувати свої 

потреби на місцях. 

Тому забезпечення якісних освітніх послуг є одним із найбільш 

важливих і соціально чутливих завдань закладів освіти об’єднаних громад. 

Майже в кожній громаді послуги освіти стосуються не менше 30% населення 

громади (діти, їхні батьки, вчителі), освіта складає до 45% видаткової 

частини місцевого бюджету, діяльність освітньої мережі забезпечує 

постійною роботою до 25% працездатного населення громад. 

Нормативно-правовою основою для розробки Стратегії слугували 

новоприйняті Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», а також відповідні Постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів 

України. При цьому Стратегія максимально враховує положення 

законопроектів та стратегічних документів щодо окремих сфер освіти, які 

прямо чи опосередковано впливатимуть на розвиток освіти Покровської 

територіальної громади. Особлива увага при розробці Основою освітньої 

реформи слугує затверджена концепція «Нової української школи» на 2017-

2029 роки.  

Стратегія також враховує нові підходи, зумовлені формуванням 

ефективної регіональної політики в Україні і зокрема положеннями 

Державної стратегії регіонального розвитку до 2027 року та Стратегії 

розвитку Покровської територіальної громади на період до 2027 року.  

 

Стратегічна ціль: 

Створення ефективного безпечного освітнього середовища  

рівних можливостей 

Операційна 

ціль 2.1. 

Операційна 

ціль 2.2. 

Операційна 

ціль 2.3. 

Операційна 

ціль 2.4. 

Операційна 

ціль 2.5. 

Операційна 

ціль 2.6. 

Розвиток 

інклюзивно-

освітньої 

системи. 

 

Впровадження 

сучасних 

інноваційних 

методологій 

освітнього 

процесу. 

 

Розвиток 

професійної 

майстерності. 

 

Забезпечення 

сучасної 

освітньої 

інфраструктури 

Креативне, 

розумне, 

корисне та 

здорове 

дозвілля 

Популяризація 

засад 

здорового 

способу життя 

та фізичної 

культури 

 



Стратегічні цілі, визначені цим документом, фактично визначають 

точки прикладення зусиль та напрями використання ресурсів (у тому числі  

інвестицій) аби їх результативність була максимальною з точки зору 

досягнення стратегічного бачення, визначеного у Стратегії. Реалізація 

Стратегії – це реалізація комплексу організаційних, фінансових та 

інформаційних заходів, які будуть здійснюватися суб‘єктами регіонального 

розвитку області, а також рішень органів місцевого самоврядування, що 

приймаються для досягнення стратегічних цілей, визначених у Стратегії.  

 

Інституційне забезпечення реалізації Стратегії передбачає:  

- координацію заходів щодо реалізації Стратегії, зокрема чіткий розподіл 

повноважень, усунення дублювання під час прийняття управлінських 

рішень, налагодження ефективної співпраці всіх органів влади на 

регіональному та місцевому рівні;  

- державну підтримку та стимулювання взаємодії органів місцевого 

самоврядування різних територіальних рівнів під час вирішення спільних 

питань місцевого та регіонального рівня в рамках інструментів 

співробітництва між територіальними громадами;  

- створення системи взаємопов’язаних програмних документів щодо 

розвитку сфери освіти регіону, їх узгодження з регіональними та 

локальними стратегіями соціально-економічного розвитку.  

 

Джерелами фінансування реалізації Стратегії будуть:  

- кошти Державного бюджету України, зокрема державного фонду 

регіонального розвитку, галузевих (міжгалузевих) державних цільових 

програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що 

спрямовуються на розвиток сфери освіти у регіонах, субвенцій, інших 

трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам;  

- кошти місцевих бюджетів;  

- кошти міжнародних організацій;  

- коштів інвесторів, власні кошти підприємств.  

- благодійні внески;  

- кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.  

 

 

Прошу розглянути даний проєкт рішення. 

 

Начальник відділ освіти                 Наталія ГНАТЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 



АРКУШ 

погодження до проекту рішення  

Покровської міської ради  

 

Про затвердження «Стратегії розвитку освіти Покровської міської ради Донецької області 

у 2022-2027 роки» 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ             відділом освіти Покровської міської ради Донецької  області  

 

 

Начальник відділу  освіти        Н. Гнатенко 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради     М. Ідрісова   

 

 

Директор Департаменту  

фінансово – економічної політики  

та управління активами Покровської  

міської ради Донецької області       О. Добровольський 

 

 

Начальник КП Управління капітального                                                   

будівництва Покровської  

міської ради Донецької області                                                                Д. Проскуренко 

 

 

В.о.начальника відділу юридичного 

забезпечення діяльності міської  

ради та її виконавчих органів          Т.Білецька 

 

 

Начальник відділу  забезпечення  

діяльності міської ради        Ж. Крамарова 

 

 

Голова постійної комісії  

з охорони здоров’я, освіти,  

молодіжної політики та спорту       І. Циганок 

 

 

Голова постійної комісії 

з питань планування, бюджету 

і фінансів, інвестиційної політики                                                            О. Харчевна 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                 Н. Іваньо 

 
 


