
 
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

8 сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24 грудня 2021 року                                     № ___-8-VIIІ 

 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про внесення змін до Програми розвитку та 

функціонування системи освіти 

Борщагівської сільської територіальної 

громади Бучанського району Київської 

області на 2021-2023 роки (із змінами), 

затвердженої рішенням 3 сесії 

Борщагівської сільської ради Бучанського 

району Київської області VIII скликання  

від 24 грудня 2020 року № 2/16-3-VIII  

 

Відповідно до статей 26, 27 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Порядку призначення і виплати стипендії 
сільського голови Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 
області обдарованим і талановитим дітям закладів освіти, культури та 
спорту Борщагівської сільської ради, затвердженого рішенням 3 сесії 
Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області VIII 
скликання від 26 квітня 2021 року № 1-5-VIII, обговоривши проєкт змін до 
Програми розвитку та функціонування системи освіти Борщагівської сільської 
територіальної громади  Бучанського району Київської області на 2021-2023 
роки (із змінами), затвердженої рішенням 3 сесії Борщагівської сільської ради 
Бучанського району Київської області VIII скликання від 24 грудня 2020 року 
№ 2/16-3-VIII, із змінами, внесеними рішенням 5 сесії Борщагівської сільської 
ради Бучанського району Київської області VIII скликання від 26  квітня 2021 
року № 8-5-VIIІ, сільська рада    

  

ВИРІШИЛА:  

 

1. Внести зміни до Програми розвитку та функціонування системи 
освіти Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського району 
Київської області на 2021-2023 роки (із змінами), затвердженої рішенням 3 
сесії Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області VIII 
скликання від 24 грудня 2020 року № 2/16-3-VIII, що додаються. 



 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з соціально-гуманітарних питань Борщагівської сільської ради.  
 

Сільський голова        Олесь КУДРИК 

 



Підготовлено:               ______________    Л. Лахтадир 

 
Погоджено:                   ______________    І. Станіславська  
 

 



Додаток  

до рішення 8 сесії Борщагівської  
сільської ради VІІІ скликання  
від 24.12.2021р. № _________ 

 

Зміни до Програми розвитку та функціонування системи освіти 

Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського району 

Київської області на 2021-2023 роки (із змінами) 

 

1. Пункт 33 Напряму 3 «Організація роботи з обдарованими дітьми та 
молоддю» Проєкту ІІІ «РОЗВИТОК ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ» 
викласти в такій редакції : 
№ 

з/п 

Заходи програми Строк 

вико-

нання 

 Виконавці Фінансування Прогнозовані 

результати 2022 2023 

33. Проводити свято 
обдарованих дітей, 
забезпечити вручення 
премій та виплату  
стипендій переможцям і 
призерам усіх етапів 
учнівських олімпіад з 
навчальних предме -тів, 
конкурсі- захисті робіт 
Малої академії наук, 
«МАН-юніор», 
інтелектуальних, 
літературних, творчо-
мистецьких конкурсах 
та  учнівських 
спортивних змаганнях 

2022-
2023 

Управління 
ОКМС, 
заклади 
загальної 
середньої та 
позашкіль-
ної освіти
всіх форм 
власності 

2 610 000 
грн. 

3 500 000 
грн. 

Матеріаль-
не стиму-
лювання 
обдарова-
них дітей 

 
2. Напрям 3 «Підвищення якості загальної середньої освіти» Проєкту ІІІ 

«РОЗВИТОК ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ» доповнити пунктом 39 
такого змісту: 
№ 

з/п 

Заходи програми Строк 

вико-

нання 

 Виконавці 
Фінансування 

Прогнозова

ні 

результати 2022 2023 

39. Забезпечити оплату 
документів про  загальну 
середню освіту держав-
ного зразка (свідоцтво 
/свідоцтво з відзнакою 
про здобуття повної 
загальної середньої 
освіти; свідоцтво/ 
свідоцтво з відзнакою 
про здобуття базової 
загальної середньої 

2022-
2023 

Управління 
ОКМС, 
заклади 
загальної 
середньої 
освіти 

20 000 грн. 30 000 грн. Реалізація 
прав дітей на 
здобуття 
загальної 
середньої 
освіти 



освіти; свідоцтво/ 
свідоцтво з відзнакою 
про здобуття початкової 
освіти; похвальні 
грамоти тощо. 

 
3. Напрям 2 «Самоврядування дітей, учнівської молоді, педагогів та 

батьківської громадськості» Проєкту VII «УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ» 
доповнити пунктом 13 такого змісту: 
№ 

з/п 

Заходи програми Строк 

вико-

нання 

 Виконавці 
Фінансування 

Прогнозовані 

результати 
2022 2023 

13. Сприяти реалізації 
проєктів 
організацій 
учнівського 
самоврядування 
закладів загальної 
середньої освіти  

2022-
2023 

Управління 
ОКМС, 
заклади 
загальної 
середньої 
освіти 

200 000 грн. 300 000 грн. Розвиток 
учнівського 
самовря-
дування 

 
 

 

Сільський голова                                                              Олесь КУДРИК 

 


