
ПРОЄКТ 

 

Про Порядок затвердження Стратегії 

розвитку закладу загальної середньої 

освіти, що належить до комунальної 

власності Збаразької міської ради 

 

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

пункту 2 статті 37 Закону України "Про повну загальну середню освіту", з 

метою координації діяльності закладів загальної середньої освіти, що 

належать до комунальної власності Збаразької міської ради, визначення 

пріоритетів їх розвитку для забезпечення ефективного функціонування 

закладів, використання їх матеріально-технічної бази та фінансових ресурсів, 

враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії 

Збаразької міської ради з питань освіти, медицини, культури, спорту, 

молодіжної політики, туризму, духовності та соціального захисту населення, 

Збаразька міська ради  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Ухвалити Порядок затвердження Стратегії розвитку закладу загальної 

середньої освіти, що належить до комунальної власності Збаразької міської 

ради (додається).  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію Збаразької міської ради з питань освіти, медицини, 

культури, спорту, молодіжної політики, туризму, духовності та соціального 

захисту населення. 

Збаразький міський голова                                      Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ  
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Додаток 

до рішення  

ПОРЯДОК  

затвердження Стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти, що 

належить до комунальної власності Збаразької міської ради 

1. Цей Порядок визначає процедуру затвердження Стратегії розвитку 

закладу загальної середньої освіти, що належить до комунальної власності 

Збаразької міської ради (далі ‒ Стратегія), згідно з вимогами Закону України 

"Про повну загальну середню освіту".  

2. Стратегія складається закладом освіти з урахуванням Примірного 

переліку розділів Стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти, що 

належить до комунальної власності Збаразької міської ради, що додається 

(далі – Примірний перелік) (додаток 1 до Стратегії). Титульний аркуш 

Стратегії оформлюється відповідно до додатка 2 Стратегії.  

3. Заклад загальної середньої освіти, що належить до комунальної 

власності Збаразької міської ради (далі – заклад освіти), розробляє Стратегію 

один раз на п’ять років відповідно до Примірного переліку, схвалює її на 

засіданні педагогічної ради та подає у трьох примірниках, прошнурованих, 

пронумерованих, підписаних особисто керівником та засвідчених печаткою, 

на погодження до органу управління закладом освіти – управління освіти, 

молоді та спорту Збаразької міської ради – як розпорядника коштів (далі – 

розпорядник коштів), після чого – на затвердження з супровідним листом до 

Збаразької міської ради (далі – міська рада).  

4. Розпорядник коштів у межах своїх повноважень опрацьовує, зокрема 

здійснює в межах своїх повноважень внутрішній контроль за внесенням 

достовірних даних, та погоджує за підписом керівника надану закладом освіти 

Стратегію.  

5. Після надходження до міської ради Стратегії, завізованої 

розпорядником коштів, вона опрацьовується та заслуховується за участю 

керівника закладу освіти на засіданнях постійної комісії міської ради з питань 

освіти, медицини, культури, спорту, молодіжної політики, туризму, духовності 

та соціального захисту населення. 

6. У разі схвального рішення за підсумками розгляду Стратегії на 

засіданні вищезгаданої комісії, відповідного витягу з протоколу та на підставі 

службової записки управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської 
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ради на ім’я голови міської ради Стратегія затверджується на засіданні сесії 

Збаразької міської ради .  

7. Один примірник затвердженої Стратегії зберігається у міській раді, 

другий – у розпорядника коштів, третій – в закладі освіти.  

8. Внесення змін до Стратегії здійснюється у разі потреби за поданням 

закладу освіти за власною ініціативою або за рекомендацією постійної 

депутатської комісії у порядку, визначеному в пункті 3 цього Порядку.  

9. Заклад освіти звітує перед розпорядником коштів та міською радою 

про перебіг виконання Стратегії щороку (після закінчення навчального року) 

та після завершення терміну дії Стратегії шляхом надання звіту з супровідним 

листом. Звіт попередньо схвалюється на засіданні педагогічної ради та 

опубліковується на офіційному сайті закладу освіти.  
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Додаток 1 

до Стратегії 

 

Примірний перелік розділів Стратегії розвитку  

закладу загальної середньої освіти, що належить до комунальної 

власності Збаразької міської ради 

 

1. Назва закладу освіти. 

2. Форма власності. 

3. Юридична та фактична адреси.  

4. Структура закладу освіти та особливості змісту освіти відповідно до 

певного ступеня. 

5. Підстава для складання Стратегії. 

6. Актуальність та обґрунтування Стратегії. 

7. Етапи реалізації Стратегії. 

8. Концептуально-ідеологічна складова: мета, місія, візія, цінності, принципи 

діяльності закладу, стратегічні завдання. 

9. Планування основних напрямів діяльності закладу освіти відповідно до 

стратегічних завдань, типу та специфіки його роботи: 

9.1. Стратегія розвитку освітнього, наукового, виховного, корекційно-

розвиткового середовища:  

№ п\п Зміст заходу Період/термін 

виконання  

Відповідальна 

особа 

Примітка 

     

 

9.2. Стратегія розвитку матеріально-технічної бази:  

№ п\п Зміст заходу Період/термін 

виконання  

Відповідальна 

особа 

Примітка 

     

 

9.3. Стратегія розвитку системи оцінювання здобувачів освіти:  

№ п\п Зміст заходу Період/термін 

виконання 

Відповідальна 

особа 

Примітка 

     

 

9.4. Стратегія розвитку педагогічної та методичної діяльності працівників:  

№ п\п Зміст заходу Період/термін Відповідальна Примітка 
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виконання особа 

     

 

9.5. Стратегія розвитку управлінських ресурсів:  

№ п\п Зміст заходу Період/термін 

виконання 

Відповідальна 

особа 

Примітка 

     

 

9.6. Основні стратегічні проєкти:  

№ 

п\п 

Назва проєкту Період/термін 

виконання 

Керівник 

проєкту 

Мета Очікуваний 

результат 

      

 

10. Очікувані результати від реалізації Стратегії, показники ефективності, 

імовірні ризики та способи їх подолання. 

 

 

Секретар ради 
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Додаток 2 

до Стратегії 

 

Титульний аркуш  

Стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти, 

що належить до комунальної власності Збаразької міської ради 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Збаразької міської ради 

від ________________ №____ 

 

 

 

 

ПОГОДЖУЮ 

Начальник управління 

освіти, молоді та спорту 

Збаразької міської ради 

МП _______ ______________________ 
         (підпис)            (ініціали, прізвище) 

      „_____ˮ______________ року 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Керівник закладу освіти 
МП _______ ______________________ 
         (підпис)            (ініціали, прізвище) 

      „_____ˮ______________ року 

 

 

СХВАЛЕНО  

Протокол педагогічної ради 

№____  від „____ˮ_________ року  

 

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ 

________________________________ 
(назва закладу) 

на період _____________ років 
 

 

 

 

 

Секретар ради 

 

 


