
ГАЛИЦИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я   
 

Від  ______ червня  2020 року    №              ХХХІУ  сесія УІІІ скликання                     
с. Галицинове 

 
План дій із удосконалення 
послуг щодо освіти дорослих на 
території Галицинівської 
сільської ради (ОТГ) на 2020-

2026 роки 

 

Заслухавши та обговоривши План дій із удосконалення послуг щодо 
освіти дорослих на території  Галицинівської сільської ради (ОТГ) на 2020-

2026 роки, яка спрямована на розвиток освіти дорослих в об’єднаній 
територіальній громаді та пропаганди освіти на протязі життя – 

Галицинівська сільська рада керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» вирішила: 
 

1. Затвердити План дій із удосконалення послуг щодо освіти дорослих 
на території  Галицинівської сільської ради (ОТГ) на 2020-2026 роки (далі – 

План), що додається. 
2. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Галицинівської сільської 

ради забезпечити виконання заходів Плану. 

3. Фінансування Плану, у відповідності до Програма розвитку освіти 
дорослих на території Галицинівської сільської ради (ОТГ) на             
2020-2026 роки, проводити за рахунок коштів місцевого бюджету та інших 
коштів, не заборонених законодавством України. 

4. Інформацію про хід виконання Плану заслуховувати, відповідно до 
Таблиці індикаторів результативності та виконання Плану, на засіданнях 
постійних комісій, і не менше одного разу на рік на сесіях сільської ради. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію сільської ради з питань соціального захисту населення, освіти, 
культури, охорони здоров’я, молоді та спорту.  
 

 
Сільський голова                                                                                ІВАН НАЗАР 
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ЗМІСТ 

Звернення сільського голови Галицинівської ОТГ 

Скорочення  
Робоча група 

Вступ  

Порядок проведення та методологія 

I розділ. Аналіз існуючої ситуації та проблем 

 Загальна інформація про Галицинівську ОТГ.  

 Нормативно-правова база. 
 Опис послуг щодо освіти дорослих (структури, що займаються освітою дорослих у 

громаді, фінансування, освітні програми, об’єкти (ЦОД та його філії) тощо). 
 Основні проблеми та їх пріоритизація. 

 SWOT-аналіз 

II розділ. Бачення, стратегічні цілі 
 Бачення, стратегічні цілі. 
 Відповідність плану покращення послуги до цілей затвердженої стратегії розвитку 

Галицинівської ОТГ 

III розділ. План дій / Довго-,  середньо- та короткострокові проєкти 

IV розділ. Моніторинг і оцінка результативності виконання Плану  

Додатки  
 Додаток №1. Інфраструктура ЦОД на території Галицинівської сільської ради.  

 Додаток №2. Вподобання та участь у спортивних освітньо-просвітницьких заходах і 
програмах дорослих мешканців Галицинівської ОТГ у віковому та гендерному 
розрізах. 

 Додаток 3. Витяг із реєстру спортивної інфраструктури, яку можна використовувати 
для освітніх програм ЦОД. 

 Додаток 4. Витяг із «Програми розвитку нової української освіти Галицинівської 
сільської ради Миколаївської області в умовах децентралізації на 2019-2021 роки» 
відділу ОКМС Галицинівської ради  



План дій із удосконалення надання послуг щодо освіти  
дорослих на території Галицинівської сільської ради  
(ОТГ) на 2020-2026 роки 
 

 

3 

 

Звернення голови сільської ради  
Одним із пріоритетних напрямків роботи Галицинівської сільської ради є сприяння 

розвитку освіти дорослих у громаді. Виконувати це завдання за умов децентралізації 
стало набагато простіше. Тепер ми можемо самостійно реалізувати будь-яку ідею та 
якісно підтримати важливі соціальні ініціативи.  

Так, освіта дорослих є надзвичайно актуальною для нашої громади, адже вона 
відкриває нові можливості для дорослого населення, дозволяючи ефективно реалізувати 
творчий та підприємницький потенціали. Не виїжджаючи зі своїх населених пунктів, 
мешканці ОТГ можуть заробляти кошти, відкривати ФОПи та позитивно впливати на 
економічний стан громади в цілому.  

Особливо цінною освіта дорослих є для пенсіонерів, жінок у декретній відпустці, 
багатодітних родин, людей із інвалідністю та інших пільгових категорій.  

Також варто пам’ятати про психологічні показники впровадження освіти дорослих в 
ОТГ. Так, учасники проєктів ЦОД відмічають той факт, що участь у програмах докорінно 
змінила їхнє життя і відношення до себе. Вони стали впевненішими в собі, цікавими своїм 
близьким та рідним, щасливішими. Важливо, що більшість із них знайшли справжніх друзів 
та однодумців, створили творчі спільноти за інтересами, учасники яких час від часу 
збираються та постійно обмінюються ідеями в групах у соціальних мережах та Viber. 

Але для мене як голови важливо те, що люди отримали змогу розпочати власний 
бізнес та заробляти гроші для задоволення своїх потреб та потреб своїх родин. 

Якщо ж говорити про перспективи та якісніше майбутнє для жителів громади, то тут 
не обійтися без конкретного планування та стратегій. У нас вже є чудові приклади того, як 
потрібно розробляти стратегічно-важливі документи по удосконаленню послуг, їх якості та 
доступності. Наприклад, у 2018 році ми створили план удосконалення послуги спорту в 
ОТГ, який стосується всіх соціальних груп та скорочує наявні гендерні розриви. Минув рік, і 
ми бачимо результати – нові поля зі штучним покриттям, оновлена тренажерна зала і не 
тільки. Тож зараз наші спеціалісти, партнери та громадськість прагнуть таку ж увагу 
приділити і освіті дорослих та підняти її на ще вищий щабель, не дивлячись на те, що ми 
перші в Україні з тих, хто реалізує стільки різнопланових освітніх програм ЦОД саме в 
сільській місцевості. Та ми не хочемо на цьому зупинятися! І мріємо зробити життя 
мешканців Галицинівської громади наповненим, різноманітним та яскравим…  

Іван Назар, 
сільський голова Галицинівської ОТГ 
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Скорочення 

DVV International – Інститут міжнародного співробітництва Німецької асоціації народних 
університетів (DVV або Deutscher Volkshochschulverband e.V.). 
DOBRE – Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та 
ефективність». 

USAID – Агентство США з міжнародного розвитку. 

NDI – Некомерційна організація «Національний демократичний інститут міжнародних 
справ». 

ОТГ – об'єднана територіальна громада. 

ГО – громадська організація. 

РГ – робоча група. 

ЦОД – центр освіти дорослих. 
КСР – клуб сталого розвитку. 

SDIP – план покращення послуг. 
SWOT – переваги, недоліки, можливості, загрози. 

ЖКГ – житлово-комунальне господарство. 

Відділ ОКМС – відділ освіти, культури, молоді та спорту. 

МК – методичний кабінет. 
ЗОШ – загальноосвітня школа. 

ЗНЗ – загальноосвітні навчальні заклади. 

ГБГ – гендерно-бюджетна група. 
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Склад робочої групи 

1 Назар Іван Васильович Сільський голова 

2 Маслак Вікторія Петрівна в.о. старости села Українка  
3 Карунський Володимир 

Миколайович 
в.о. старости сіл Прибузьке, Степова Долина 

4 Панашій Наталія Федорівна в.о. старости сіл Лимани, Лупареве 

5 Палієнко Лідія Миколаївна  Начальник відділу ОКМС сільської ради  
6 Кравець Олена Леонідівна Завідувач методичним кабінетом відділу ОКМС 

сільської ради 

7 Слободяник Вікторія 
Вікторівна 

Методист методкабінету ОКМС сільської ради 

8 Долгорукова Олена 
Анатоліївна 

Секретар керівника сільської ради 

9 Сікаленко Віктор Олексійович Голова Правління громадської організації «Клуб 
сталого розвитку "Південна ініціатива"»; заступник 
голови з гуманітарних питань та соціальної 
політики 

10 Пряженко Надія Олексіївна Менеджер ЦОД  
11 Сікаленко Руслана Олексіївна Методист ЦОД  
12 Сальник Анна Іванівна   Громадський активіст, тренер та учасник освітніх 

програм ЦОД 

13 Лопасова Юлія Сергіївна  Громадський активіст, тренер та учасник освітніх 
програм ЦОД 

14 Залєвська Наталя 
Володимирівна 

Громадський активіст, активний учасник освітніх 
програм ЦОД 

15 Фіголь Ірина Миколаївна Громадський активіст, активний учасник освітніх 
програм ЦОД 

16 Сушко Світлана Вікторівна Громадський активіст, активний учасник освітніх 
програм ЦОД 

17 Пояркова Наталія Валеріївна Громадський активіст, активний учасник освітніх 
програм ЦОД 

18 Бучко Олександр Михайлович Голова постійної комісії з питань соціально-
економічного розвитку сіл, планування бюджету, 
фінансів та регулятивної політики 

19 Жидик Алла Василівна Голова постійної комісії з питань соціального 
захисту населення, освіти, культури, охорони 
здоров’я, молоді та спорту.  
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Вступ  
План дій із удосконалення надання послуг щодо освіти дорослих на території 

Галицинівської ОТ, розроблений за підтримки DVV International, Української асоціації 
освіти дорослих та програмою DOBRE «Децентралізація приносить кращі результати та 
ефективність», робочою групою, що складається зі спеціалістів галузі, представників 
місцевої влади, громади, ГО «КСР "Південна ініціатива"». 

Так, послуга «План дій із удосконалення надання послуг щодо освіти дорослих», 
була обраною мешканцями громади під час проведення соціологічного опитування в 
контексті розробки стратегії розвитку ОТГ та спеціальних зустрічей із різними 
представниками Галицинівської сільської ради. Саме під час даного дослідження жителі 
громади визначили пріоритетні сфери діяльності органів місцевого самоврядування. До 
цього списку увійшли такі напрямки, як: дорожня інфраструктура, спорт і рекреація, 
діяльність закладів культури (зокрема, можливості проведення вільного часу), шкільна та 
дошкільна освіта, освіта дорослих, а також профілактика й охорона здоров’я. Послуга ж 
освіти дорослих в ОТГ може охопити відразу декілька пріоритетних напрямків: від надання 
можливості конструктивно проводити вільний час до реалізації освітніх програм для 
дорослих спортивного орієнтування. Розширення спектру надання послуг, пов’язаних із 
освітою дорослих, та їх популяризація допоможуть дорослим мешканцям громади якісно 
реалізувати свій творчий та підприємницький потенціали, покращити стан здоров’я, 
отримати необхідні знання та навички з різних напрямків, вивчити іноземні мови й не 
тільки. 

Порядок проведення та методологія  
При оформлені плану використовувалася методологія розробки стратегічних планів, 

що ґрунтується на партисипативному принципі залучення громадськості та консультацій із 
громадянами на всіх етапах процесу розробки. До робочої групи входили представники 
всіх населених пунктів ОТГ, що дало змогу зібрати найрізноманітніші думки та опрацювати 
актуальні запити від жителів громади та адміністрації, а саме: голови ОТГ, заступника 
голови ОТГ, старост сіл, спеціалістів відділу освіти, культури, молоді та спорту, тренерів 
ЦОД, представників громадськості та безпосередньо споживачів послуги – учасників 
освітніх програм. Роботу робочої групи координував консультант DVV International. Робота 
над планом відбувалася під час засідань робочої групи та в період між зустрічами. Перебіг 
процесу висвітлювався на офіційному сайті громади та профільній сторінці в соціальних 
мережах. 
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Таблиця 1. Перебіг процесу роботи над  
Планом дій із удосконалення послуг щодо освіти дорослих 

№ Опис діяльності 

1 

Ознайомлення з важливими документами ОТГ (Стратегією розвитку, Планом 
соціально-економічного розвитку Галицинівської с.р. на 2017-2020 роки), описом 
існуючої інфраструктури (ЦОД в селі Прибузьке та його філіями в інших населених 
пунктах громади), діяльністю громадських організацій, які працюють у напрямку 
освіти дорослих в ОТГ, спортивної школи Вітовського району, яку відвідують 
дорослі мешканці, вокальних гуртків, а також із особливостями потреб цільових груп 
за гендерними та інклюзивними критеріями 

2 
Проведення першого засідання робочої групи. Ознайомлення з графіком розробки 
плану. Аналіз існуючої ситуації та проблем. SWOT-аналіз 

3 Опрацювання та доповнення переліку проблем та їх систематизація. SWOT-аналізу. 

4 
Проведення другого засідання робочої групи. Робота над майбутнім баченням 
діяльності ЦОД та стратегічними цілями 

5 
Внесення правок та доповнень в попереднє напрацювання щодо бачення та 
стратегічних цілей розвитку ЦОД у громаді 

6 
Проведення третього засідання робочої групи. Затвердження стратегічних цілей. 
Напрацювання плану дій 

7 
Напрацювання ідей щодо реалізації проєктів. Підготовка фінальної версій бачення 
та стратегічних цілей. Окреслення попереднього варіанту плану дій 

8 
Проведення четвертого засідання робочої групи. Робота над планом дій. 
Опрацювання довго/середньо/короткострокових проєктів. Визначення індикаторів 
ефективності та алгоритму технічного впровадження 

9 Доповнення та уточнення по деяких пунктах плану дій 

10 

Проведення п’ятого засідання робочої групи. Презентація проєкту «План дій із 
удосконалення надання послуг щодо освіти дорослих на території Галицинівської 
сільської ради на 2020-2026 роки». Ознайомлення з основними положеннями 
документа. Обговорення питань управління «Планом дій із удосконалення надання 
послуг щодо освіти дорослих…» в Галицинівській сільській раді (ОТГ). Розробка 
плану моніторингу та оцінки «Плану дій із удосконалення надання послуг щодо 
освіти дорослих…» у громаді 

11 Редагування останньої версії документа та його затвердження 
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I розділ. Аналіз існуючої ситуації та проблем 

Загальна інформація про Галицинівську ОТГ 

Таблиця 2. Основні відомості про ОТГ 

 

Малюнок 1. Карта ОТГ 

 

 

 

05.01.2017 року (рішення № 4) утворился Галицинівська ОТГ 
  

село Галицинове адміністративний центр ОТГ 
 

6 населених пунктів  входять до складу ОТГ:    
 село Галицинове; 

 село Лимани; 

 село Прибузьке; 

 село Українка; 

 село Лупареве; 

 селище Степова Долина 

9080 осіб  населення станом на 01.01.2019 рік 

31134,92 га загальна площа громади 
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В діаграмі показані дані у відсотках щодо кількості жителів ОТГ в розрізі населених 
пунктів, що об’єдналися. 

Діаграма 1. Кількість населення 

Галицинове
28,6%

Лимани
22,6%

Лупареве
17,4%

Прибузьке
16,3%

Степова Долина
1,4%

Українка
13,7%

Кількість мешканців ОТГ у 2019 році

Галицинове Лимани Лупареве Прибузьке Степова Долина Українка
 

За віковою складовою населення ОТГ переважно молоде. Так, 45% мешканців молодші 
від 35 років; із них жінки становлять 52%, а чоловіки – 48%.   

Діаграма 2. Вікова структура населення 

дошкільного віку
7%

школярі 6-17 років
12%

молодь 18-35 років
26%

від 35 до пенсійного 
віку
55%

Вікова структура населення 

дошкільного віку

школярі 6-17 років

молодь 18-35 років

від 35 до пенсійного віку

 

На діаграмі №3 наведено дані щодо дорослого населення ОТГ з інвалідністю в розрізі 
населених пунктів, що об’єдналися. Так, у 2019 році в Галицинівській ОТГ нараховано 303 
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особи з інвалідністю віком від 18 років, які становлять 4,0% від загальної кількості 
дорослого населення громади. 

Діаграма 3. Кількість населення з інвалідністю 

 

На діаграмі №4 наведено показники, що відображають кількість зареєстрованих 
багатодітних сімей в ОТГ у розрізі населених пунктів. 

Діаграма 4. Кількість багатодітних сімей 

Лимани
20,45%

Лупареве
10,23%

Прибузьке
20,45%

Степова Долина
3,41%

Галицинове
17,05%

Українка
28,41%

Кількість багатодітних сімей в ОТГ 
станом на 2019 рік

Лимани
Лупареве
Прибузьке
Степова Долина
Галицинове
Українка

 

Діаграма №5 представляє 12 пріоритетних напрямів, що були визначені жителями 
Галицинівської ОТГ, за результатами соціологічного дослідження з виявлення освітніх 
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потреб серед дорослого населення громади. У ході роботи було опитано 650 респондентів 
із 6 сіл Галицинівської ОТГ. Дане дослідження проходило у межах Міжнародного проєкту 
«Регіональні Голоси», який був реалізований ГО «КСР "Південна ініціатива"» і 
Представництвом DVV International в Україні за підтримки Міністерства закордонних справ 
Німеччини. Період реалізації проєкту: з 18 липня по 30 вересня 2018 року. 
Так, серед можливих варіантів відповідей у контексті неформальної освіти культурного та 
спортивного напрямків 188 респондентів обрали позицію «Спортивні ігри (теніс, волейбол, 
футбол, баскетбол, гандбол та інше)», 146 – «Здорове харчування, здоровий спосіб життя, 
медицина», 144 – «Гімнастика, фітнес, східні практики (йога), спортивна ходьба», 84 – 
«Хореографія». Пріоритетними також обрано іноземні мови, комп’ютерну грамотність та 
курси для водіїв. 

Діаграма 5. Освітні пріоритети дорослого населення Галицинівської ОТГ 
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аудитрії опитаних у 650 осіб 
дорослого населення ОТГ

 

Додатково у 2019 році було проведено онлайн-опитування щодо визначення пріоритетних 
напрямків освітніх програм на 2020 рік, у якому взяли участь представники різних 
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населених пунктів громади (90% – жінки, 10% – чоловіки). Результати показали, що жителі 
громади найбільше бажають бачити програми ЦОД наступних напрямків: 

 художньо-естетичного (42.3%); 
 спортивно-оздоровчого (18,3%); 
 технічного та мовного (по 12,7%); 
 психологічного (7%); 
 інших (20%). 

Цікаво, що під час конкретизації очікувань щодо програм, на перше місце вийшла 
програма з автоводіння (категорія В), на друге – з вивчення іноземних мов, третє 
розподілилося між шиттям і психологією розвитку та самопізнання.  

Дане дослідження проводилося в контексті І року реалізації проєкту «Галицинівська ОТГ: 
громада, яка навчається і навчає», за підтримки DVVInternationalUkraine та DOBRE, а 
також за сприяння Федеративного міністерства економічного співробітництва та розвитку 
Німеччини (BMZ). 

Також важливе місце в контексті моніторингу діяльності ЦОД посідає систематичне 
проведення анкетування серед учасників освітніх заходів перед  початком і після 
завершення програм. У першій анкеті прописані питання для учасників щодо визначення 
початкового рівня знань з теми програми і їх очікування від освітнього заходу. За 
допомогою другої анкети визначається рівень знань, який учасники отримали після 
прослуховування освітніх сесій, чи справдилися очікування і як оцінюється робота того чи 
іншого спікера (тренера), а також організаторів. 

Та найбільше часу відведено живому спілкуванню: представники ЦОД та відділу ОКМС 
особисто розмовляють з учасниками освітніх програм та збирають думки жителів громади 
щодо діяльності ЦОД під час різноманітних культурних та освітніх заходів.  

Нормативно-правова база  
Освіта дорослих в Україні здійснюється в законодавчих межах, визначених Основним 
законом, рамковим Законом України «Про освіту» та іншими законами, які певною мірою 
стосуються освіти («Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про 
професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну 
діяльність»), а також нормативно-правовими актами, що регламентують освіту 
працездатного (зайнятого і незайнятого) населення.  
Додатково до основних законодавчих документів, що регулюють впровадження та 
реалізацію освіти дорослих в Галицинівській ОТГ зокрема, або певним чином її стоються, 
можна віднести: 

 Закон про місцеве самоврядування в Україні. 
 Накази міністерства освіти і науки України. 

 Рішення сесії та виконавчого комітету Галицинівської сільської ради. 

https://www.facebook.com/hashtag/dvvinternationalukraine?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDTSTuR5qtVDB0E-aWCKtvyc4aTh7AfnobDTmcoLnyTVbbHGBCsGA08gUN771stUE1O44xgmlL04CM32WO_f6cRFFf8SDUuC2FRBG9h5VXim5O90GeCv-csl-xTmbHN9Ws384DnfgKTYDCdIKhwLrWNqDuJbw7GmkS3whr2cO2AN97rEz7ej7x1AYPBBOKaIV9n-1HM-uvZbEjMENZlmnyN5BaujLcX6Wlzm19JN6tR0KIHsWnMikdEQGhtZ98wBU9GyvM9Es7C1g9H4KzWRhAZErwm75vrneQM_Yh_7vsfQwq3OH4hexEhYZr496VScIRB798OvjxXwDmJeJRRfiw&__tn__=%2ANK-R
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 Програму розвитку фізичної культури та спорту в Галицинівській сільській раді 
(ОТГ). 

 План покращення надання послуги спорту на території  Галицинівської сільської 
ради (ОТГ) на період 2019-2023 роки. 

 Програма розвитку нової української освіти Галицинівської сільської ради 
Миколаївської області в умовах децентралізації на 2019-2021 роки. 

 

Опис послуг щодо освіти дорослих (структури, що займаються освітою 
дорослих у громаді, фінансування, освітні програми, об’єкти (ЦОД та його 
філії) тощо) 
Структури, що займаються освітою дорослих у громаді. Фінансування. 

Освітні програми 

Щодо стану освіти дорослих на кінець 2019 року та охоплення нею мешканців громади, то 
варто виокремити декілька структур, відповідальних за данний напрямок.  

Офіційно за освіту дорослих у Галицинівській ОТГ відповідає конкретний структурний 
підрозділ сільської ради, а саме – відділ освіти, культури, молоді та спорту, який 
адмініструє послугу та дбає про її розвиток і популяризацію у громаді. Так, у 2019 році 
було прийнято рішення виділити ставку для методиста освіти дорослих у методичному 
кабінеті відділу ОКМС.   
Також на початку 2019 року був розроблений та затверджений важливий документ – 
«Програма розвитку нової української освіти Галицинівської сільської ради Миколаївської 
області в умовах децентралізації на 2019-2021 роки». У ньому освіті дорослих відведено 
розділ «Освітньо-інформаційний простір «Освіта дорослих»» (див. додаток 4), 
завданнями якого є: 

- формування в громаді культури навчання і забезпечення дорослому населенню 
вільного доступу до освіти упродовж життя на виконання Закону України «Про 
освіту»; 

- створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти дорослих 
відповідно до особливостей, здібностей та актуальних запитів дорослого населення 
Галицинівської сільської ради.   

Додатково про освіту дорослих йде мова в розділі «Сучасний освітній простір. Інтеграція в 
міжнародну спільноту», метою якого є розвиток партнерських зв‘язків із міжнародними 
освітніми структурами та організаціями з метою побудови сучасного освітнього простору.  
Іншими словами, «Програма розвитку нової української освіти Галицинівської сільської 
ради Миколаївської області в умовах децентралізації на 2019-2021 роки» не лише 
презентує цілісну картину системи освіти в громаді, а й чітко окреслює важливість у ній 
саме освіти дорослих. 
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Додатково освітою дорослих в ОТГ займаються дві громадські організації: 
- ГО «КСР "Південна ініціатива"» (різносторонні напрямки); 

- ГО «Вітовська місцева організація ВФСТ "Колос"» (спортивний напрямок). 
ГО «КСР "Південна ініціатива"» вперше торкнулася теми освіти дорослих у 2018 році, 
реалізувавши на території ОТГ проєкт «Центр освіти дорослих як платформа активного 
розвитку ОТГ», у якому взяло участь 40 осіб із сіл Галицинове та Прибузьке (6 чоловіків та 
34 жінки). Усі учасники мали змогу отримати якісні знання з квіткарства та ландшафтного 
дизайну. Додатково в контексті реалізації проєкта був створений перший Центр освіти 
дорослих у громаді (с.Прибузьке). 
Фінансування проєкту (загальна вартість: 1222802,89 UAH): 

DVV International: 154802,89 UAH 

USAID DOBRE 688 000,00 UAH 

Галицинівська сільська рада 380 000,00 UAH 

Паралельно з цим проєктом був релізований і співпроєкт «Громадянська освіта молоді як 
инструмент сталого розвитку Галицинівськї ОТГ», метою якого було створення передумов 
для сприяння соціальній та політичній активізації молоді 6-ти сіл Галицинівської ОТГ, 
шляхом виявлення пріорітетних освітніх потреб і розробки 2 освітніх теоретично-
практичних програм. Завдяки цьому проєкту було проведено соціологічне дослідження, що 
охопило 650 жителів ОТГ та дозволило виявити освітні потреби дорослого населення 
громади. Вартість проєкту: 103120,81 UAH. 
Із лютого 2019 року почався новий етап даного проєкту у громаді, який був присвячений 
навчанню створювати проєктні заявки на Бюджет участі. 40 молодих людей громади 
успішно пройшли навчання та подали свої проєкти на розгляд комісії. В результаті – 
потрібну суму для реалізації своїх ініціатив із 6 можливих отримало 5 учасників навчання.  
Навесні 2019 року ГО «КСР "Південна ініціатива"» розпочала реалізовувати масштабний 
проєкт «Галицинівська ОТГ: громада, яка навчається і навчає». Завдяки співпраці з  
DVVInternationalUkraine та DOBRE, а також за сприяння Федеративного міністерства 
економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) та органів місцевого 
самоврядування в громаді було розпочато роботу над створенням 3 нових філій ЦОД на 
базі загальноосвітніх шкіл сіл Лупареве (студія гончарства), Галицинове (майстерня 
шиття), Українківка (майстерня шиття та навчальний простір), а також над реорганізацією 
в майстерню шиття  одного із навчальних приміщень ЦОД в селі Прибузьке. 

Так, за перший рік реалізації проєкту було розроблено 9 освітніх програм і 7 із них 
реалізовано, а саме: 

https://www.facebook.com/hashtag/dvvinternationalukraine?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDTSTuR5qtVDB0E-aWCKtvyc4aTh7AfnobDTmcoLnyTVbbHGBCsGA08gUN771stUE1O44xgmlL04CM32WO_f6cRFFf8SDUuC2FRBG9h5VXim5O90GeCv-csl-xTmbHN9Ws384DnfgKTYDCdIKhwLrWNqDuJbw7GmkS3whr2cO2AN97rEz7ej7x1AYPBBOKaIV9n-1HM-uvZbEjMENZlmnyN5BaujLcX6Wlzm19JN6tR0KIHsWnMikdEQGhtZ98wBU9GyvM9Es7C1g9H4KzWRhAZErwm75vrneQM_Yh_7vsfQwq3OH4hexEhYZr496VScIRB798OvjxXwDmJeJRRfiw&__tn__=%2ANK-R
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- освітня програм «English-start» (80 годин); 
- освітня програма «Водіння автомобіля» (категорія  В) (100 годин); 
- освітня програма «Рекламування власної продукції через соціальні мережі і 

YouTube-канал» (40 годин); 
- освітня програма «Садово-паркове господарство та ландшафтний дизайн» (66 

годин); 
- онлайн-програма «Українська мова для дорослих. Ділове мовлення» (40 годин); 
- освітня програма «Сучасне декоративне мистецтво. Створення об’ємних і ростових 

квітів з ізолону, для декорування приміщень, свят і фотосесій. Створення сувенірної 
продукції» (66 годин) 

- освітня програма «В’язані гачком іграшки – АМІГУРУМІ» (58 годин). 

Так, освітніми програмами ЦОД було охоплено 78 мешканців громади із 5 сіл ОТГ та 
м.Миколаєва, не враховуючи програму з ділового мовлення, відео якої переглянуло 
більше 1000 осіб.  

27 серпня на базі Лиманівської ЗОШ І-ІІІ ступенів пройшов фестиваль освіти дорослих, 
учасниками якого стало понад 100 осіб. 

Усі освітні заходи сприяли популяризації діяльності Центру та допомогли вирішити низку 
освітніх, культурних, особистих, соціальних та економічних питань. 

З початку літа активно працює профільна сторінка ЦОД в соціальній мережі «Фейсбук». 

Діяльність ЦОД в межах даного проєкту активно популяризувалася на обласному радіо та 
телебаченні «UА: Миколаїв». Також про діяльність ЦОД у громаді розповідали на  
Всеукраїнському форумі «Стратегічний розвиток та інвестиції» в м.Київ та під час інтерв’ю 
на проєкті УКМЦ-DOBRE «Речники громад».  

У грудні 2019 громадська організація якісно презентувала свій досвід роботи у сфері 
освіти дорослих на Третьому загальноукраїнському конкурсі кращих проєктів у сфері 
освіти дорослих та здобула перемогу у двох номінаціях, а саме: 

- «Кращий освітній проєкт із активізації місцевих громад» (ІІ місце); 
- «Кращий освітній проєкт, спрямований на сприяння працевлаштуванню або 

розвиток соціального підприємництва» (ІІ місце). 

Із ГО «Вітовська місцева організація ВФСТ "Колос"» Галицинівська сільська рада та інші 
сільські ради населених пунктів, які згодом стали частиною громади, співпрацювали ще до 
обєднання. 
Так, у 2019 році дана громадська оргнізація організовувала спортивно-масову роботу в 
громаді серед дорослого населення. Завдяки цьому у таких селах ОТГ, як Галицинове, 
Лимани, Лупареве, Українка та Прибузьке, успішно займаються спортом 5 команд, у 
кожній із яких по 25 осіб. Загальна кількість спортсменів – 125 осіб (27 жінок (21,6%) та 98 
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чоловіків (78,4%)). Популярні види спорту: футбол, теніс, шахи, шахмати, волейбол та 
гандбол.  
Варто зазначити, що в громаді є 2 жіночі команди – з волейболу (збірна сіл Лимани та 
Прибузьке) та гандболу (збірна села Гадицинове). 
Щорічно учасники спортивних команд від ГО «Вітовська місцева організація ВФСТ 
"Колос"» займають призові місця на різноманітних змаганнях. Наприклад, у 2019 році 
футбольні команди із сіл Галицинове, Лимани та Прибузьке зайняли І, ІІ та ІІІ місце 
відповідно на щорічному чемпіонаті з футболу Вітовського району.  

Таблиця 3. Видатки на фінансування  
послуг ГО «Вітовська місцева організація ВФСТ "КОЛОС"» 

№ з/п Видатки на фінансування спорту 2019 рік (грн.) 

1. Факт: 65 845,00 

1.1. Спортивний інвентар, послуги (грамоти, медалі) тощо  60 276,00 

1.2. Змагання (оплата суддям та медпрацівникам, харчування тощо)  5 569,00 

2. Окремо:  

2.1. Утримання адмінапарату (заробітна плата, комунальні послуги…)  50 914,00 

ВСЬОГО:  116 759,00 

Також послуги спорту для дорослого населення надає районна комунальна ДЮСШ 
Вітовської районної ради Миколаївської області. Завдяки співпраці з даною структурою 
громада має чемпіонку України з гирьового виду спорту, жительку села Прибузьке Вайло 
Олену. 

Таблиця 4. Видатки на фінансування  
послуг районної комунальної ДЮСШ Вітовської районної ради Миколаївської області 

№ 
з/п 

Видатки на фінансування спорту 2019 рік (грн.) 

1. Нарахування: 241 778,00 

 З них:  

1.1. Заробітна плата  157 500,00 

1.2. Комунальні виплати 6 000,00 

1.3. Інше 78 278,00 

ВСЬОГО: 241 778,00 

Додатково на території громади функціонує 2 клуби: з карате-ДО – «Чорний ведмідь» та з 
гандболу – «Таврія», в яких займаються особи віком від 8 до 27 років. 

Також на території 4 сіл громади активно діють 4 вокальні ансамблі та 1 фольклорно-
аматорський колектив: 

- «Лиманівські зорі» (с.Лимани; керівник: Реутов С.Ф.; 16 учасників); 
- «Надія» (с.Лупареве; керівник: Чаус В.І.; 8 учасників); 
- «Червона калина» (с.Лупареве; керівник: Чаус В.І.; 8 учасників); 
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- «Галичаночки» (с.Галицинове; керівник: Заброцький М.М.; 9 учасників); 
- «Криниця степова» (с.Українка; керівник: Тафтай С.П.; 12 учасників). 

Учасники зазначених колективів – це жінки віком від 45 до 80 років. 
На діяльність вокальних ансамблів у 2019 сільською радою  було виділено майже 4 млн. 
гривень. 
 
Об’єкти (ЦОД та його філії) 
Загальна інфраструктура ЦОД у Галицинівської сільскої ради (ОТГ) налічує декілька 
об'єктів (див. додаток 1):  

- головний комплекс ЦОД у с.Прибузьке, що складається з 2 начальних кімнат та 1 
майстерні, облаштованої для програм із шиття; 

- філію ЦОД у с. Лупареве, що облаштована під студію гончарства і складається із 2 
навчальних кімнат, в одній із яких встановлені профільні печі, а також роздягальні та 
туалету; 

- філію ЦОД у с. Українка, що представлена майстернею шиття, навчальною 
кімнатою, туалетом; 

- філію ЦОД у с. Галицинове, що являє собою майстерню шиття. 
Також для реалізації деяких програм спортивного спрямування, попит на які з кожним 
роком зростає, можна використовувати «Реєстр спортивної інфраструктури». (Див. 
додаток 2.) 

Наявна інфраструктура спортивних споруд по населених пунктах Галицинівської сільської 
ради. 

Таблиця 3. Інфраструктура спортивних споруд  
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с. Галицинове 2600 1 1 2 4 1 1 1 2 12 

с Лимани 2052 - 1 2 3 1 1 1 1 9 

с. Лупареве 1580 - 1 1 2 - 1 1 
 

6 

с. Прибузьке 1476 - 1 2 3 1 1 1 -- 8 
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с. Українка 1248 - 1 1 4 1 1 - - 7 

с. Степова 
Долина 

124 - - - - 
 

- - - 0 

ВСЬОГО: 9080 1 5 8 16 4 5 4 3 42 

 

Основні проблеми та їх пріоритизація 

Найгострішими проблемами послуг, повязаних із освітою дорослих, є: 
1. Відсутність філії ЦОД в селі Лимани.  
2. Відсутність конкретної законодавчої бази щодо освіти дорослих.  
3. Недостатня кількість задіяних у освіті дорослих людей (організаторів, менеджерів та 

адміністраторів).  
4. Складна географія розташування населених пунктів ОТГ.  
5. Відсутність профільного навчання для тренерів освітніх програм. 
6. Наявність гендерних розривів серед споживачів. 
7. Висока ціна за проїзд між населеними пунктами ОТГ та з міста Миколаїв.  
8. Непідпорядкованість інфрастуктури ЦОД конкретним установам. Відсутність 

відповідальних за об'єкти. 
9. Відсутність складських приміщень для зберігання техніки та матеріалів, закуплених 

для проведення програм. 
 

Фінансування 

Послуги освіти дорослих є неприбутковими з точки зору витрат, так як у громаді вони 
функціонують за рахунок видатків з бюджету ОТГ та грантових коштів. Але в перспективі 
дані послуги допоможуть жителям громади розпочати власну справу (бізнес), відкрити 
ФОПи. Так, більшість учасниць (70%!) програм творчого напрямку, які були реалізовані у 
2019 році, а саме: «Сучасне декоративне мистецтво. Створення об’ємних і ростових квітів 
з ізолону, для декорування приміщень, свят і фотосесій. Створення сувенірної продукції» 
та «В’язані гачком іграшки – АМІГУРУМІ», розпочали отримувати замовлення на готову 
продукцію ще під час навчання. Згодом деякі з них розпочали власні справи і зараз 
успішно продають свої вироби, навіть закордон.  

Та існує проблема з оплатою праці тренерів, відшкодування витрат за проїзд та організації 
безкоштовної кави-брейк під час довготривалих занять (зараз вона проводиться за 
власний рахунок тренерів та організаторів). 

Якість надання послуги 

У селі Галицинове та Прибузьке послуги освіти дорослих до цих пір надавалися на 
високому рівні, адже у цих населених пунктах є ЦОД та велике приміщення для занять на  
базі молодіжно-ресурсного центру. Проблема з комфортним проведенням занять наявна в 
селах, де триває доукопмлектування філій. У селі Лимани ані центру, ані філій взагалі 
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немає. Тож існує велика потреба створити філію у даному населеному пункті, враховуючи 
той факт, що Лимани є другим по кількості населення селом у громаді.  
Також є потреба в просвітницькій роботі та підвищенні свідомості населення, особливо в 
садових товариствах, мешканців яких налічується майже 10 000 осіб.  
Варто зазначити, що досить складно знайти кваліфікованих спеціалістів з деяких видів 
спорту, що обмежує вибір освітніх програм. Більшість із них не влаштовує вартість 
проїзду, складний графік відправлення маршрутів (всього декілька разів на день), низька 
заробітня плата.  

Управління послугою 

Адмініструє впровадження освіти дорослих у громаді такий структурний підрозділ сільської 
ради, як відділ освіти, культури, молоді та спорту. Та, недивлячись на те, що була 
виділена ставка методиста з освіти дорослих, методичний супровід даного напрямку з 
позиції данного відділу відсутній. Зараз відділ ОКМС сприяє розвитку освіти дорослих 
лише матеріально, допомагаючи з закупівлею обладнання, ремонтами та матеріалами. 
Також він надає приміщення для філій ЦОД.  
Тому існує потреба в розробці ефективної моделі управління послугою, яка б 
задовольняла та враховувала потреби всіх категорій населення та забезпечила 
доступність послуг спорту для кожного жителя ОТГ, не дивлячись на віддаленість від 
центру громади.  
Також варто дослідити запити на освітні програми серед чоловіків. Зараз вони досить 
пасивні в діяльності ЦОД та майже не беруть участі в опитуваннях та обговореннях.  
 

Інформація та комунікації 

За інформування про діяльність ЦОД та заплановані заходи у громаді відповідає 
виключно ГО «КСР "Південна ініціатива"». Так, у 2019 році була створена профільна 
сторінка ЦОД у соціальній мережі «Фейсбук». Саме завдяки їй громадськість має змогу 
вчасно отримувати необхідну інформацію.  
Додатково друкувалися афіші з анонсами деяких освітніх програм. 

Також представники ГО активно спілкуються з учасниками освітніх програм у групах в 
Facebook Messenger, Facebook, Viber. 

Але існує потреба у створенні сайта ЦОД та профіля в Instagram. Системне оновлення та 
висвітлення інформації саме на цих веб-ресурсах підвищить рівень зацікавленості 
населення освітою дорослих та допоможе більш якісно її популяризувати, і не лише в 
громаді. 

SWOT-аналіз 
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SWOT-аналіз – це інструмент, який дає можливість комплексно оцінити послуги освіти 
дорослих в ОТГ. Він дозволяє визначити сильні та слабкі сторони надання послуги 
(внутрішні чинники, ті, на які громада має вплив, які є результатом її дій чи бездіяльності), 
можливості та загрози (зовнішні чинники, незалежні від внутрішніх дій, на які громада 
практично не впливає, але може використовувати їх або має долати їхні наслідки). SWOT-
аналіз був проведений шляхом інтерактивної роботи РГ під час зустрічей, під час яких 
аналізувалися документи, вивчалася поточна ситуація надання послуги й не тільки. 
Виділені та підкреслені ті пункти, на які учасники робочої групи акцентували увагу і 
виділяли, як пріоритетні. Сильними сторонами та можливостями є те, що можна 
підсилити, і це напрямки для розвитку, слабкі сторони та загрози – це виклики, проблеми, 
над якими варто працювати та шукати рішення. 
Сильні сторони Слабкі сторони  

1. Наявність місцевих умільців, які стають 
тренерами освітніх програм ЦОД.  

2. Підтримка органів місцевого самоврядування 
в питаннях фінансування ремонтних робіт 
приміщень філій ЦОД та придбання (закупівлі) 
меблів, техніки.  

3. Наявність приміщень для розвитку 
інфраструктури. 

4. Громада – найбагатша в Миколаївській 
області і має можливість достатнього 
фінансування. 

5. Є прихильники діяльності ЦОД і багато 
схвальних відгуків. 

6. Є досягнення та результативність діяльності 
команди ЦОД на рівні країни. 

7. Є реєстр інфраструктурних об’єктів (ЦОД та 
його філії). 

8. Усі освітні програми – успішні та 
перспективні.  

9. Наявність команд умільців – випускників 
освітніх програм ЦОД (амігурумі, вироби з ізолону, 
SMM тощо). 

10. Активна співпраця з місцевими та 
всеукраїнськими ЗМІ. 

11. Діяльність ЦОД сприяє започаткуванню 
власної справи та відкриттю в майбутньому 
ФОПів. 

1. Відсутність філії ЦОД в селі Лимани.  
2. Відсутність конкретної законодавчої бази щодо 

освіти дорослих.  
3. Недостатня кількість задіяних в освіті 

дорослих людей (організаторів, менеджерів та 
адміністраторів).  

4. Складна географія розташування населених 
пунктів ОТГ.  

5. Відсутність профільного навчання для 
тренерів освітніх програм. 

6. Наявність гендерних розривів серед 
споживачів. 

7. Висока ціна за проїзд між населеними 
пунктами ОТГ та з міста Миколаїв.  

8. Непідпорядкованість інфрастуктури ЦОД 
конкретним установам. Відсутність відповідальних 
за об'єкти. 

9. Відсутність складських приміщень для 
зберігання техніки та матеріалів, закуплених для 
проведення програм. 

10. Недостатня заробітня плата для тренерів. 

Можливості Загрози  
1. Вигідне географічне положення, близькість до 
обласного центру. 
2. Проведення творчих заходів районного та 
обласного рівнів на базі ОТГ. 
3. Презентація робіт учасників освітніх програм на 
різних рівнях, участь у конкурсах, фестивалях, 

1. Не вирішення проблем із транспортом та 
якісним дорожнім сполученням між населеними 
пунктами громади.  
2. Затримки в закупівлях матеріалів, техніки для 
реалізації освітніх програм. 
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змаганнях тощо. 
4. Брендування.  
5. Залучення професійних тренерів із обласного 
центру та інших міст України. 
6. Відкриття комунальних підприємств за 
підсумками освітніх програм. 
7. Сприяння покращенню здоров’я жителів ОТГ. 
8. Сприяння створенню спільнот за інтересами. 
9. Сприяння розкриттю творчого та 
підприємницького потенціалу учасників. 
10. Широка публіцистична діяльність. 
11. Розширення спектру надання послуг. 
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II розділ. Бачення, стратегічні цілі. Результати та індикатори 

Бачення та стратегічні цілі 

Аналіз проблем та дані SWOT-аналізу були трансформовані в  
4 стратегічні цілі: 

СЦ 1.  
Інфраструктурна  

 
 

Будівництво, 
модернізація та 

раціональне 
використання існуючої 

інфраструктури, 
покращення 

матеріально-технічної 
бази об’єктів ЦОД для 
ефективної організації 

навчання та 
впровадження нових 

освітніх програм, 
брендування 

 СЦ 2. 
Адміністративно-

фінансова 
 

Ефективне управління 
та стале фінансування 

освіти дорослих з 
метою забезпечення 

високого рівня надання 
послуги – доступної 
для усіх дорослих 
мешканців ОТГ та 

повністю 
задовольняючої усі їхні 

потреби в контексті 
додаткової освіти та 

розкриття внутрішнього 
потенціалу 

 

 СЦ 3.  
Інформаційно-
комунікаційна 

 
Інформаційна 
підтримка та 

освітньо-
просвітницька 
діяльність для 

залучення нових 
учасників та якісної 

популяризації 
діяльності ЦОД 

 

 СЦ 4.  
Методична 

 
 

Якісна методична 
підтримка 

діяльності ЦОД для 
успішної розробки 
та впровадження 
освітніх програм, 

забезпечення 
навчання тренерів 
та узагальнення 
кращого досвіду  

Відповідність плану покращення послуги до цілей затвердженої стратегії розвитку 
ОТГ та інших важливих документів 

Зазначені стратегічні цілі удосконалення послуг освіти дорослих у Галицинівській ОТГ на 
2020-2026 рік відповідає важливим установчим документам громади. Так, перший із них – 
це «План соціально-економічного розвитку Галицинівської сільської ради на 2017-2020 
роки», ціль №3 якого містить наступні твердження: 

Ціль №3. Висока якість життя людини. 
Пріоритет № 4. «Розвиток спорту і надання додаткових послуг в галузі освіти і сприяння 

інтелектуальному розвитку особистості»: 
- завдання 3.4.1. «Створення центрів освіти для дорослих»… 

 

Уміло організована освіта дорослих у Галицинівській ОТГ є своєрідним 
простором для розвитку найрізноманітніших умінь та навиків, особливо 

творчих та бізнесових, у всіх дорослих жителів громади 
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Другий важливий документ – це «Стратегія розвитку Галицинівської сільської ради на 
2018-2026 роки», яка, в свою чергу, узгоджена з такими стратегічними напрацюваннями 
обласного рівня, як «Стратегія розвитку Миколаївської області до 2020 року» та 
«Стратегія сталого розвитку "Україна – 2020"».  

Стратегічні та операційні цілі, а також завдання Стратегії розвитку ОТГ,  

що певним чином стосуються надання послуги освіти дорослих у громаді 

 

 

 

 

 

Стратегічна ціль 1: Сильна 
економічна позиція, висока 
інвестиційна привабливість і 
високий рівень економічної 
активності жителів 

Операційна ціль 1.1: 
Розвиток економічної 
інфраструктури та інвестиційної 
пропозиції. 

Операційна ціль 1.2: 
Покращання умов для здійснення 
та розвитку мікро, малого і 
середнього підприємництва: 
- завдання 1.2.2. У співпраці з 
бізнес середовищем впровадити 
систему консультування, 
навчання, професійної активізації, 
а також започаткування бізнесу, 
зокрема для молоді, жінок, 
мігрантів, осіб з інвалідністю, 
учасників АТО та старших осіб; 
- завдання 1.2.5. Залучати 
молодь на тренінги та навчання з 
покращання економіки та 
створення власного бізнесу; 
- завдання 1.2.6. Проводити 
конкурс на найкращу бізнес-ідею 
серед молоді. 

Операційна ціль 1.4: 
Підготовка кадрів для потреб 
ринку праці і зменшення 
безробіття. 
- завдання 1.4.2. Організувати 
профорієнтацію в школах з 
залученням провідних установ, 
підприємств, навчальних закладів; 
- завдання 1.4.3. Налагодити 
співпрацю з місцевими 
працедавцями у сфері 
організування стажування і 
виробничої практики; 
- завдання 1.4.4. Створити Центр 
освіти дорослих. 
 

Стратегічна ціль №4:  
Ефективна політика розвитку, 
яка передбачає залучення та 
участь громадськості 
 
 
Операційна ціль №4.1.  
Розвиток механізмів залучення 
громадськості та впливу 
жителів на суспільне життя. 
- завдання 4.1.1. Удосконалити 
систему безпосередніх 
комунікацій місцевої 
влади з громадськістю; 
- завдання 4.1.3. Впровадити 
громадський бюджет (бюджет 
участі); 
- завдання 4.1.6. Ініціювати 
створення та надавати методичну, 
організаційну, фінансову, правову, 
бухгалтерську допомогу 
громадським організаціям та 
іншим громадським ініціативам. 
 
Операційна ціль №4.2. 
Поліпшення якості роботи 
адміністрації. 
- задача 4.2.1. Впровадити 
систему підвищення кваліфікації 
працівників ОКМС (навчання, 
курси, тренінги тощо). 

Стратегічна ціль 3: 
Система публічних послуг, 
пристосована до потреб і 
структури суспільства 
 
 
Операційна ціль 3.1: 
Розвиток інфраструктури і 
пропозиції закладів культури. 
 
Операційна ціль 3.2: 
Розвиток інфраструктури і 
пропозиції у сфері рекреації і 
спорту. 
 
Операційна ціль 3.3: 
Впровадження інтеграційної 
соціальної політики та 
ефективної системи охорони 
здоров’я. 
- завдання 3.3.9. 
Організувати у співпраці з 
центром зайнятості 
інформаційно-консультаційну 
підтримку осіб із вразливих 
груп населення в питанні 
їхнього працевлаштування 
(особи, що довший час є 
безробітними, жінки, в т.ч. ті, 
які повертаються на ринок 
праці, старші особи і т.д.). 
 
Операційна ціль 3.4: 
Розвиток інфраструктури і 
пропозиції у сфері освіти та 
виховання. 
 
Операційна ціль 3.5: 

Покращання внутрішніх і 
зовнішніх транспортних 
комунікацій та безпеки 
дорожнього руху 
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Завдання  
Плану дій із удосконалення надання послуг  

щодо освіти дорослих  
на території Галицинівської ОТГ  

на 2020-2026 роки 

Стратегічні цілі зі  
«Стратегії розвитку 

Галицинівської сільської ради 
на 2018-2026 роки» 

Ст
ра

те
гіч

на
 ц

іль
 

№
1 

Ст
ра

те
гіч

на
 ц

іль
 

№
2 

Ст
ра

те
гіч

на
 ц

іль
 

№
3 

1.1. Будівництво філії ЦОД у селі Лимани 
   

1.2. Дооблаштування профільних філій ЦОД у селах Лупареве 
(гончарна студія), Українка (швейна майстерня), Галицинове 
(швейна майстерня) та Прибузьке (швейна майстерня) 

   

1.3. Відведення, реконструкція та обладнання приміщень для 
проведення освітніх програм спортивного напрямку на базі 
Будинків культури та інших придатних приміщень 

   

1.4.Проведення поточних ремонтів інфраструктури ЦОД 
   

1.5. Купівля мікроавтобуса для потреб ЦОД (виїзні заняття, 
закупівлі та перевезення матеріалів, підвіз учасників до місця 
навчання з інших сіл тощо) 

   

1.6. Пошук та облаштування приміщень для зберігання 
закуплених для освітніх програм матеріалів, техніки та готових 
виробів 

   

1.7. Пошук та створення артпростору для проведення щорічних 
фестивалів освіти дорослих в ОТГ та інших заходів ЦОД 

   

2.1. Розробити та затвердити програму розвитку освіти 
дорослих на території Галицинівської сільської ради (ОТГ) 
на 2020-2026 роки 

   

2.2. Створення інтерактивної карти інфраструктури ЦОД 
Галицинівської ОТГ (ЦОД та його філії) 

   

2.3. Розробка механізмів залучення інвестицій та забезпечення 
сталого фінансування в розвиток освіти дорослих Галицинівської 
ОТГ  

   

2.4. Проведення вивчення питання та обґрунтування необхідності 
створення окремої установи або КП по ЦОД 

   

2.5. Систематичне виділення коштів на фінансування діяльності 
ЦОД та освітніх програм зокрема  

   

2.6. Закріплення за інфраструктурними об’єктами офіційних 
адміністраторів. Виділення ставок. Опис посадових обов’язків 

   

3.1. Проведення опитування думки громадян (виявлення потреб, 
рівня задоволення послугою та інших показників)  

   

3.2. Розробка та проведення нових освітньо-просвітницьких 
заходів для різних соціальних, гендерних груп у віковому розрізі 
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(лекції, майстре-класи, конкурси, фестивалі та інше) 
3.3. Розробка та друк афіш, оголошень, запрошень, анонсів щодо 
запуску освітніх програм та інших важливих заходів ЦОД 

   

3.4. Ведення профілів ЦОД у соціальних мережах 
   

3.5. Створення сайту ЦОД 
   

3.6. Ведення сайту, інформування жителів ОТГ про діяльність 
ЦОД 

   

3.7. Співпраця зі ЗМІ 
   

3.8. Створення плану (у відповідності до гендерних, вікових та 
інклюзивних потреб) по залученню населення до заходів освіти 
дорослих 

   

4.1. Ведення ставки методиста з освіти дорослих (без додаткових 
та відволікаючих навантажень) 

   

4.2. Планування та проведення різноманітних методично-
просвітницьких та навчальних заходів 

   

4.3. Розробка методичних публікацій, узагальнення досвіду 
   

4.4. Розробка та впровадження нових освітніх програм та курсів 
   

4.5. Робота з тренерським складом. Освіта тренерів та 
спеціалістів ЦОД 

   

4.6. Створення бази електронних портфоліо та резюме тренерів, 
які співпрацювали (співпрацюють) із Галицинівською сільською 
радою 

   

4.7. Створення електронної бази презентацій та відеоматеріалів з 
досвіду роботи тренерів із освіти дорослих. 
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III розділ. План дій/Довго, середньо та короткострокові проєкти 
 

Завдання плану взаємопов’язані, реалізація одного може впливати на результат іншого. Особливо це стосується якісних змін. Проєкти 
можуть виконуватися послідовно та одночасно по різних стратегічних цілях. 
 

Стратегічна ціль Завдання Виконавець 
Терміни 

виконання 
Показник Фінансування 

СЦ 1.  
Інфраструктурна  

 
Будівництво, модернізація та 

раціональне використання 
існуючої інфраструктури, 
покращення матеріально-

технічної бази об’єктів ЦОД для 
ефективної організації 

навчання та впровадження 
нових освітніх програм, 

брендування 

1.1. Будівництво філії ЦОД у селі Лимани Галицинівська 
сільська рада, 
відділ ОКМС 

2020-2021 середньостроковий Місцевий 
бюджет, USAID 
DOBRE та інші 

джерела 

1.2. Дооблаштування профільних філій ЦОД у селах 
Лупареве (гончарна студія), Українка (швейна 
майстерня), Галицинове (швейна майстерня) та 
Прибузьке (швейна майстерня) 

Галицинівська 
сільська рада, 
відділ ОКМС 

2020 короткостроковий Місцевий 
бюджет, USAID 
DOBRE та інші 

джерела 

1.3. Відведення, реконструкція та обладнання 
приміщень для проведення освітніх програм 
спортивного напрямку на базі Будинків культури та 
інших придатних приміщень 

Галицинівська 
сільська рада, 
відділ ОКМС 

2020-2025 довгостроковий Місцевий 
бюджет, USAID 
DOBRE та інші 

джерела 

1.4.Проведення поточних ремонтів інфраструктури 
ЦОД 

Галицинівська 
сільська рада, 
відділ ОКМС 

2020-2026 довгостроковий Місцевий 
бюджет та інші 

джерела 

1.5. Купівля мікроавтобуса для потреб ЦОД (виїзні 
заняття, закупівлі та перевезення матеріалів, підвіз 
учасників до місця навчання з інших сіл тощо) 

Галицинівська 
сільська рада, 
відділ ОКМС 

2021 короткостроковий Місцевий 
бюджет, USAID 
DOBRE та інші 

джерела 

1.6. Пошук та облаштування приміщень для зберігання 
закуплених для освітніх програм матеріалів, техніки та 

Галицинівська 
сільська рада, 

2020-2022 довгостроковий Місцевий 
бюджет та інші 
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готових виробів відділ ОКМС джерела 

1.7. Пошук та створення артпростору для проведення 
щорічних фестивалів освіти дорослих в ОТГ та інших 
заходів ЦОД 

Галицинівська 
сільська рада, 
відділ ОКМС 

2020-2021 середньостроковий Місцевий 
бюджет та інші 

джерела 

СЦ 2. Адміністративно-
фінансова 

 
Ефективне управління та стале 
фінансування освіти дорослих 
з метою забезпечення високого 

рівня надання послуги – 
доступної для усіх дорослих 
мешканців ОТГ та повністю 

задовольняючої усі їхні 
потреби в контексті додаткової 

освіти та розкриття 
внутрішнього потенціалу 

 

2.1. Розробити та затвердити програму розвитку 
освіти дорослих на території Галицинівської 
сільської ради (ОТГ) на 2020-2026 роки 

Відділ ОКМС 2020 короткостроковий Місцевий 
бюджет 

2.2. Створення інтерактивної карти інфраструктури 
ЦОД Галицинівської ОТГ (ЦОД та його філії) 

Відділ ОКМС 2020-2021 середньостроковий Місцевий 
бюджет 

2.3. Розробка механізмів залучення інвестицій та 
забезпечення сталого фінансування в розвиток освіти 
дорослих Галицинівської ОТГ  

Заступник з 
питань 
економічного 
розвитку та 
інвестицій, 
відділ ОКМС 

2020-2021 середньостроковий Місцевий 
бюджет 

2.4. Проведення вивчення питання та обґрунтування 
необхідності створення окремої установи або КП по 
ЦОД 

Відділ ОКМС, 
Галицинівська 
сільська рада 

2021 короткостроковий Місцевий 
бюджет 

2.5. Систематичне виділення коштів на фінансування 
діяльності ЦОД та освітніх програм зокрема  

Відділ ОКМС, 
Галицинівська 
сільська рада 

2020-2026 довгостроковий Місцевий 
бюджет, USAID 
DOBRE та інші 

джерела 

2.6. Закріплення за інфраструктурними об’єктами 
офіційних адміністраторів. Виділення ставок. Опис 
посадових обов’язків 

Відділ ОКМС, 
Галицинівська 
сільська рада 

2021 короткостроковий Місцевий 
бюджет 

СЦ 3.  
Інформаційно-комунікаційна 

 
Інформаційна підтримка та 

3.1. Проведення опитування думки громадян 
(виявлення потреб, рівня задоволення послугою та 
інших показників)  

Відділ ОКМС, 
в.о.старост сіл 

2020-2026 довгостроковий Місцевий 
бюджет, USAID 
DOBRE та інші 

джерела 
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освітньо-просвітницька 
діяльність для залучення нових 

учасників та якісної 
популяризації діяльності ЦОД 

 

3.2. Розробка та проведення нових освітньо-
просвітницьких заходів для різних соціальних, 
гендерних груп у віковому розрізі (лекції, майстре-
класи, конкурси, фестивалі та інше) 

Відділ ОКМС, 
робоча група 

2020-2026 довгостроковий Місцевий 
бюджет та інші 

джерела 

3.3. Розробка та друк афіш, оголошень, запрошень, 
анонсів щодо запуску освітніх програм та інших 
важливих заходів ЦОД 

Відділ ОКМС 2020-2026 довгостроковий Місцевий 
бюджет та інші 

джерела 

3.4. Ведення профілів ЦОД у соціальних мережах Відділ ОКМС 2020-2026 довгостроковий Місцевий 
бюджет та інші 

джерела 

3.5. Створення сайту ЦОД Відділ ОКМС 2020 короткостроковий Місцевий 
бюджет та інші 

джерела 

3.6. Ведення сайту, інформування жителів ОТГ про 
діяльність ЦОД 

Відділ ОКМС 2020-2026 довгостроковий Місцевий 
бюджет та інші 

джерела 

3.7. Співпраця зі ЗМІ Відділ ОКМС 2020-2026 довгостроковий Місцевий 
бюджет та інші 

джерела 

3.8. Створення плану (у відповідності до гендерних, 
вікових та інклюзивних потреб) по залученню 
населення до заходів освіти дорослих 

Відділ ОКМС, 
робоча група 

2021 короткостроковий Місцевий 
бюджет та інші 

джерела 

СЦ 4.  
Методична 

 
Якісна методична підтримка 
діяльності ЦОД для успішної 
розробки та впровадження 

освітніх програм, забезпечення 
навчання тренерів та 

4.1. Ведення ставки методиста з освіти дорослих (без 
додаткових та відволікаючих навантажень) 

Відділ ОКМС 2021 короткостроковий Місцевий 
бюджет  

4.2. Планування та проведення різноманітних 
методично-просвітницьких та навчальних заходів 

Відділ ОКМС, 
робоча група 

2020-2026 довгостроковий Місцевий 
бюджет та інші 

джерела 

4.3. Розробка методичних публікацій, узагальнення 
досвіду 

Відділ ОКМС 2020-2026 довгостроковий Місцевий 
бюджет та інші 

джерела 

4.4. Розробка та впровадження нових освітніх програм Відділ ОКМС 2020-2026 довгостроковий Місцевий 
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узагальнення кращого досвіду та курсів бюджет та інші 
джерела 

4.5. Робота з тренерським складом. Освіта тренерів та 
спеціалістів ЦОД 

Відділ ОКМС 2020-2026 довгостроковий Місцевий 
бюджет та інші 

джерела 

4.6. Створення бази електронних портфоліо та резюме 
тренерів, які співпрацювали (співпрацюють) із 
Галицинівською сільською радою 

Відділ ОКМС, 
МК 

2020-2026 довгостроковий Місцевий 
бюджет та інші 

джерела 

4.7. Створення електронної бази презентацій та 
відеоматеріалів з досвіду роботи тренерів із освіти 
дорослих. 

Відділ ОКМС, 
МК 

2020-2026 довгостроковий Місцевий 
бюджет та інші 

джерела 
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Графік виконання проєктів  

№ Назва проєкту 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Будівництво філії ЦОД у селі Лимани        

2 Дооблаштування профільних філій ЦОД у селах Лупареве (гончарна студія), Українка 
(швейна майстерня), Галицинове (швейна майстерня) та Прибузьке (швейна майстерня) 

       

3 Відведення, реконструкція та обладнання приміщень для проведення освітніх програм 
спортивного напрямку на базі Будинків культури та інших придатних приміщень 

       

4 Проведення поточних ремонтів інфраструктури ЦОД        

5 Купівля мікроавтобуса для потреб ЦОД (виїзні заняття, закупівлі та перевезення 
матеріалів, підвіз учасників до місця навчання з інших сіл тощо) 

       

6 Пошук та облаштування приміщень для зберігання закуплених для освітніх програм 
матеріалів, техніки та готових виробів 

       

7 Пошук та створення артпростору для проведення щорічних фестивалів освіти дорослих в 
ОТГ та інших заходів ЦОД 

       

8 Розробити та затвердити програму розвитку освіти дорослих на території Галицинівської 
сільської ради (ОТГ) на 2020-2026 роки 

       

9 Створення інтерактивної карти інфраструктури ЦОД Галицинівської ОТГ (ЦОД та його 
філії) 

       

10 Розробка механізмів залучення інвестицій та забезпечення сталого фінансування в 
розвиток освіти дорослих Галицинівської ОТГ  

       

11 Проведення вивчення питання та обґрунтування необхідності створення окремої установи 
або КП по ЦОД 

       

12 Систематичне виділення коштів на фінансування діяльності ЦОД та освітніх програм 
зокрема  

       

13 Закріплення за інфраструктурними об’єктами офіційних адміністраторів. Виділення ставок. 
Опис посадових обов’язків 

       

14 Проведення опитування думки громадян (виявлення потреб, рівня задоволення послугою 
та інших показників)  
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15 Розробка та проведення нових освітньо-просвітницьких заходів для різних соціальних, 
гендерних груп у віковому розрізі (лекції, майстре-класи, конкурси, фестивалі та інше) 

       

16 Розробка та друк афіш, оголошень, запрошень, анонсів щодо запуску освітніх програм та 
інших важливих заходів ЦОД 

       

17 Ведення профілів ЦОД у соціальних мережах        

18 Створення сайту ЦОД        

19 Ведення сайту, інформування жителів ОТГ про діяльність ЦОД        

20 Співпраця зі ЗМІ        

21 Створення плану (у відповідності до гендерних, вікових та інклюзивних потреб) по 
залученню населення до заходів освіти дорослих 

       

22 Ведення ставки методиста з освіти дорослих (без додаткових та відволікаючих 
навантажень) 

       

23 Планування та проведення різноманітних методично-просвітницьких та навчальних 
заходів 

       

24 Розробка методичних публікацій, узагальнення досвіду        

25 Розробка та впровадження нових освітніх програм та курсів        

26 Робота з тренерським складом. Освіта тренерів та спеціалістів ЦОД        

27 Створення бази електронних портфоліо та резюме тренерів, які співпрацювали 
(співпрацюють) із Галицинівською сільською радою 

       

28 Створення електронної бази презентацій та відеоматеріалів з досвіду роботи тренерів із 
освіти дорослих. 

       

 

               - короткостроковий проєкт,      - середньостроковий проєкт,      - довгостроковий проєкт 
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IV розділ. Моніторинг і оцінка результативності виконання Плану 

Моніторинг реалізації плану удосконалення послуг здійснюється Відділом освіти, 
культури, молоді та спорту Галицинівської ОТГ один раз на півроку. Проєкт плану 
удосконалення послуги виноситься на обговорення громадськості та затверджується 
сесією Галицинівської сільської ради об’єднаної громади. Відповідальні підрозділи 
вносять заплановані заходи та проєкти у річний план та реалізують їх помісячно. 

Для забезпечення моніторингу ефективності виконання Плану удосконалення 
послуги на етапі формування плану дій (розробки карток проєктів) розроблена система 
індикаторів.  

Базову інформацію, необхідну для визначення результатів виконання проєктів 
містить Проєктний листок, у якому відображені ресурси (матеріальні засоби, бюджет, 
виконавці, відповідальні), процеси (календарний план реалізації заходів) та результати 
(показники досягнення очікуваних результатів реалізації проєкту). 

Для підготовки системи індикаторів потрібно визначення очікуваних результатів, які 
часто носять якісний характер, а отже, не можуть бути оцінені інакше, ніж шляхом 
соціологічних або експертних опитувань. 

Кількість показників мінімізована, оскільки їх надлишок вимагає багато витрат часу 
та інформації для обробки, знижує можливості управління.  

У процесі роботи над показниками сформована таблиця показників ефективності 
виконання Плану покращення послуги та визначається порядок збору, систематизації 
інформації, відповідальні за збір даних та періодичність збору даних. Для кожного 
показника визначаються наступні характеристики: очікуваний результат, індикатор, 
джерело даних, метод отримання даних, частота, відповідальна особо або організація. 
Перелік рекомендованих показників наведено нижче.   

У ході моніторингу виконання Плану удосконалення послуг вирішується низка 
завдань: контроль за реалізацією Плану в цілому; оцінка ступеню досягнення прогресу за 
стратегічними напрямами, стратегічними та оперативними цілями; аналіз інформації 
щодо змін зовнішніх і внутрішніх чинників розвитку громади для уточнення та 
корегування (актуалізації) цілей Плану. 

Після розробки та затвердження План удосконалення має стати місцевою 
нормативною базою формування річного бюджету Галицинівської сільської ради та 
Програми розвитку освіти дорослих на території Галицинівської сільської ради (ОТГ) на 
2020-2026 роки. Фінансове забезпечення реалізації Плану здійснюватиметься за рахунок 
усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України, в тому 
числі: коштів державного бюджету; місцевого бюджету; міжнародної технічної допомоги; 
міжнародних фінансових організацій; інвесторів, донорських організацій тощо. У процесі 
впровадження Плану будуть брати участь різні організацій та окремі особи, виникатимуть 
нові спільні проєкти.  

План удосконалення має коригуватися, зважаючи на зовнішні та внутрішні 
обставини, які також будуть змінюватися. Принаймні один раз на рік Робоча група за 
потребою має забезпечити розробку нових Проєктних листків (з алгоритмом виконання 
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проєкту, із зазначенням результатів, показників, відповідальних осіб та виконавців, 
термінів та джерел ресурсів для досягнення цілей) до проєктів, впровадження яких 
розпочинається наступного року. Потрібно стежити за тим, щоб Стратегічні цілі, 
Завдання та проєкт Плану впровадження залишалися доречними, актуальними і 
виконувалися.  

Щороку Робоча група проводить повторне соціологічне опитування думки усіх 
учасників освітнього процесу та відстежує динаміку задоволеності якістю послуги. Форми 
дослідження можуть бути різноманітними, у т.ч. і онлайн. 

Проєкти та заходи, відображені у Плані, можуть бути скореговані, зміни внесені до 
Плану повинні бути затверджені сесією. Відділ освіти, культури, молоді та спорту 
безпосередньо відповідає за реалізацію проєктів, розробку планів та внесення їх у 
«Програму розвитку освіти дорослих на території Галицинівської сільської ради (ОТГ) на 
2020-2026 роки». 

 

Таблиця індикаторів результативності та виконання Плану  

Назва індикатора 
Детальне визначення 

Тип індикатора 

Мета 
Одиниця виміру 

Показники 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Назва: Кількість 
модернізованих або побудованих 
об’єктів ЦОД. 
Деталізація: Загальна кількість 
модернізованих та побудованих 
об’єктів інфраструктури.  
Період вимірювання: рік. 
Індикатор кількості 

Мета: Покращення та 
розширення інфраструктури 
ЦОД. 
Одиниця виміру: число 
об’єктів 

3 3 1     

1.1. Назва: Відсоток жінок, які 
відвідують освітні програми ЦОД 
на модернізованих або 
побудованих об’єктах. 
Деталізація: Відсоток населення 
(жінки), який бере участь в 
освітніх та просвітницьких 
заходах ЦОД до загальної 
кількості населення. 
Період вимірювання: рік. 
Індикатор кількості 

Мета: Покращення гендерної 
доступності нової або 
оновленої інфраструктури. 
Одиниця виміру: відсоток 
осіб 

5% 10% 15% 17% 20% 22% 25% 

1.2. Назва: Відсоток чоловіків, які 
відвідують освітні програми ЦОД 
на модернізованих або 
побудованих об’єктах. 
Деталізація: Відсоток населення 
(чоловіки), який бере участь в 
освітніх та просвітницьких 
заходах ЦОД до загальної 
кількості населення. 
Період вимірювання: рік. 
Індикатор кількості 

Мета: Покращення гендерної 
доступності нової або 
оновленої інфраструктури. 
Одиниця виміру: відсоток 
осіб 

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 

1.3. Назва: Відсоток жінок, які 
займаються спортом та фізичною 
активністю в межах ЦОД на 

Мета: Покращення гендерної 
доступності до спортивної 
інфраструктури ЦОД. 

2% 3% 5% 6% 7% 8% 10% 
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модернізованих або побудованих 
об’єктах. 
Деталізація: Відсоток населення 
(жінки), який бере участь у 
спортивних заходах, відвідує 
модернізовані або побудовані 
спортивні кімнати, майданчики 
тощо, до загальної кількості 
населення. 
Період вимірювання: рік. 
Індикатор кількості 

Одиниця виміру: відсоток 
осіб 

1.4. Назва: Відсоток чоловіків, які 
займаються спортом та фізичною 
активністю на модернізованих 
або побудованих об’єктах. 
Деталізація: Відсоток населення 
(чоловіки), який бере участь у 
спортивних заходах, відвідує 
модернізовані, або побудовані 
спортивні кімнати, майданчики 
тощо, до загальної кількості 
населення. 
Період вимірювання: рік. 
Індикатор кількості 

Мета: Покращення гендерної 
доступності до спортивної 
інфраструктури ЦОД. 
Одиниця виміру: відсоток 
осіб 

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 

2. Назва: Відносна кількість 
населення, яка отримує  послугу. 
Деталізація: Відсоток населення, 
яке бере участь в освітніх 
заходах ЦОД, до загальної 
кількості населення 
Період вимірювання: півріччя. 
Індикатор якості 

Мета: Залучення мешканців 
громади до освітніх та 
просвітницьких заходів ЦОД. 
Одиниця виміру: відсоток 
осіб 

5% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 

3. Назва: Рівень задоволеності 
населення громади від 
отримання  послуг освіти 
дорослих. 
Деталізація: Відсоток 
респондентів, які користуються 
послугою освіти дорослих  та 
позитивно відгукуються щодо 
якості надання цієї послуги в 
Галицинівській ОТГ, по 
відношенню до загальної 
кількості населення ОТГ. 
Період вимірювання: рік. 
Якісний Індикатор  

Мета: Вивчення рівня 
надання послуги освіти 
дорослих. 
Одиниця виміру: число осіб 
та схильних відгуків 

5% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 

4. Назва: Загальна кількість 
проведених заходів. 
Деталізація: Сукупна кількість 
проведених заходів ЦОД за 
конкретний період. 
Період вимірювання: квартал. 
Індикатор кількості 

Мета: Розвиток діяльності 
ЦОД та її ефективність. 
Одиниця виміру: число 
заходів 

60 70 80 90 95 1050 105 

5. Назва: Загальна кількість 
проведених заходів. 
Деталізація: Відсоткове 
співвідношення отримувачів 

Мета: Підвищення 
гендерної 
різноманітності 
отримувачів послуг Ж

іно
к 

7 15 18 19 20   
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послуги освіти дорослих за 
гендерними характеристиками1 
у співвідношенні до кількості 
представлених цільових 
гендерних груп у громаді. 
Період вимірювання: півріччя. 
Індикатор якості 
 

освіти дорослих. 
Одиниця виміру: 
відсоток осіб 

Чо
ло

вік
и 

18 27 28 29 30   

М
ол

од
ь 

10 16 17 17 18   

М
ол

од
ь: 

жі
нк

и 4 6 7 7 7   

М
ол

од
ь: 

чо
ло

вік
и 

6 10 10 10 11   

Лю
ди

 се
ре

дн
ьо

го
 ві

ку
 2,13 6 7 8 10   

Лю
ди

 се
ре

дн
ьо

го
 

вік
у (

жі
нк

и)
 

0,65 3,60 4 4 5   

Лю
ди

 се
ре

дн
ьо

го
 

вік
у (

чо
ло

вік
и)

 

1,48 2,40 3 4 5   

Лю
ди

 
по

хи
ло

го
 ві

ку
 0,20 0,34 0,38 0,40 0,46   

Лю
ди

 по
хи

ло
го

 
вік

у: 
жі

нк
и 

0,14 0,24 0,24 0,25 0,30   

Лю
ди

 по
хи

ло
го

 ві
ку

: 
чо

ло
вік

и 

0,06 0,10 0,14 0,15 0,16   
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М
ол

од
ь з

 о
бм

еж
ен

им
и 

мо
жл

ив
ос

тя
ми

 (і
нк

лю
зія

) 0,50 0,60 0,80 0,80 0,80   

До
ро

сл
і з

 о
бм

еж
ен

им
и 

мо
жл

ив
ос

тя
ми

 (і
нк

лю
зія

) 0,60 0,70 0,90 0,90 0,90   

6. Назва: Якість освітніх програм 
ЦОД в ОТГ. 
По кожній освітній програмі 
визначаються свої критерії 
ефективності!!! 
Деталізація: Кількість учасників, 
які розпочали власний бізнес 
(почали продавати продукцію). 
Період вимірювання: рік. 
Індикатор якості 

Мета: Підвищення 
якості надання 
послуги. Оцінка 
результативності 
освітніх програм ЦОД. 
Одиниця виміру: 
відсоток осіб 

Кіль
кість 
осіб 

30 34 41 44 50   

Жін
ок 

20 24 25 26 30   

Чол
овікі

в 

10 10 16 18 20   

 

Джерела даних: 

- Галицинівська сільська рада; 
- відділ ОКМС. 

Методи отримання даних: 
- річні звіти по розвитку  інфраструктури ЦОД; 
- результати статистичного аналізу; 
- результати соціологічного опитування; 
- статистичний описовий звіт; 
- описові звіти; 
- висвітлення заходів в соціальних мережах і на сайті ОТГ; 
- результати кабінетного статистичного дослідження. 

Відповідальні: 
- заступник голови з гуманітарних питань та соціальної політики; 
- відділ ОКМС; 
- методичний кабінет; 
- методист з освіти дорослих. 
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Додатки  
Додаток №1. Інфраструктура ЦОД на території Галицинівської сільської ради.  

Додаток №2. Вподобання та участь у спортивних освітньо-просвітницьких заходах і 
програмах дорослих мешканців Галицинівської ОТГ у віковому та гендерному розрізах. 
Додаток 3. Витяг із реєстру спортивної інфраструктури, яку можна використовувати для 
освітніх програм ЦОД 

Додаток 4. Витяг із «Програми розвитку нової української освіти Галицинівської сільської 
ради Миколаївської області в умовах децентралізації на 2019-2021 роки» відділу ОКМС 
Галицинівської ради  
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Додаток 1. Інфраструктура ЦОД на території Галицинівської сільської ради 

№ Назва об’єкта Фото об’єкта Адреса Стан Примітки 

1 ЦОД (головний комплекс) 

 - навчальна кімната 1; 

 

Вул. Шкільна, 43, с. 
Прибузьке, 
Вітовський район, 
Миколаївська 
область 

Повністю 
укомплектований 

 

 - навчальна кімната 2; 

 

Вул. Шкільна, 43, с. 
Прибузьке, 
Вітовський район, 
Миколаївська 
область 

Повністю 
укомплектований 
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 -  майстерня шиття 

 

Вул. Шкільна, 43, с. 
Прибузьке, 
Вітовський район, 
Миколаївська 
область 

Неповністю 
укомплектований 

Замовлено 
профільні 
меблі 
(розкрійний 
стіл і т.ін.) 

2 Лупарівська філія ЦОД (студія гончарства) 

 - навчальна кімната 1; 

 

Вул. Шкільна, 19, с. 
Лупареве, 
Вітовський район, 
Миколаївська 
область 

Повністю 
укомплектований 

 

 - навчальна кімната 2;  

Вул. Шкільна, 19, с. 
Лупареве, 
Вітовський район, 
Миколаївська 

Неповністю 
укомплектований 

Замовлено 
профільні печі 
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область 

 - роздягальна;  

Вул. Шкільна, 19, с. 
Лупареве, 
Вітовський район, 
Миколаївська 
область 

Повністю 
укомплектований 

 

 - туалет   

Вул. Шкільна, 19, с. 
Лупареве, 
Вітовський район, 
Миколаївська 
область 

Повністю 
укомплектований 

 

3 Українківська філія ЦОД 

 - навчальна кімната; 

 

Вул. Шкільна, 8, 
с.Українка, 
Вітовський район, 
Миколаївська 
область 

Неповністю 
укомплектований 

Замовлено 
меблі та 
деяку техніку 
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 - майстерня шиття; 

 

Вул. Шкільна, 8, 
с.Українка, 
Вітовський район, 
Миколаївська 
область 

Неповністю 
укомплектований 

Замовлено 
профільні 
меблі 
(розкрійний 
стіл і т.ін.) 

 - туалет   

Вул. Шкільна, 8, 
с.Українка, 
Вітовський район, 
Миколаївська 
область 

Повністю 
укомплектований 

 

4 Галицинівська філія ЦОД 

 - майстерня шиття 

 

Вул. Миру, 19, с. 
Галицинове, 
Вітовський район, 
Миколаївська 
область 

Неповністю 
укомплектований 

Замовлено 
профільні 
меблі 
(розкрійний 
стіл і т.ін.) 
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Додаток 2. Вподобання та участь у спортивних освітньо-просвітницьких заходах і програмах дорослих мешканців  
Галицинівської ОТГ у віковому та гендерному розрізах 

 

Види спортивних освітніх і 
просвітницьких заходів та програм 

18 – 25 26 - 35 36 - 45 46 - 65 
пенсійного 

віку 

літнього 
віку Інклюзія 

ч ж ч ж ч ж ч ж ч ж ч ж 

Аеробіка               

Бадмінтон 
             

Баскетбол 
             

Велоспорт (гірський) 
             

Волейбол 
             

Воркаут               

Вуличний фітнес 
             

Гандбол               

Гирьовий спорт 
             

Доміно 
             

Інклюзивна фізкультура 
             

Настільний теніс 
             

Освітні заходи із здорового харчування 
(дієтологія)  
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Спортивний біг              

Спортивні квести 
             

Спортивні танці, хореографія 
             

Східні єдиноборства 
             

Східні практики (йога)              

Фітнес 
             

Футбол 
             

Шахи 
             

Шашки 
             

Загальна кількість заходів та програм 14 13 8 7 7 7 6 8 4 5 3 4 4 
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Додаток 3. Витяг із реєстру спортивної інфраструктури,  

яку можна використовувати для освітніх програм ЦОД 

№ Назва об’єкта Фото об’єкта 

Адреса (населений 
пункт, вулиця, 

територія, 
приміщення, якщо це 
шкільниа зала, або 
розміщені в інших 

приміщщенях 
сільської ради) 

Тенічний стан, розміри 
(функціонує/не 

функціонує, рік, коли 
останій раз проводився 
ремонт, реконструкція, 

модернізація) 
 

В кого на балансі 

Якщо функціонує, чи у 
відкртому доступі 

знаходиться об’єкт для 
населення громади  (так/ 
так, тільки за договором 

оренди/тільки для 
вихованців гуртків  та 
секцій за розкладом) 

1 Спортивний 
майданчик для 
мініфутболу зі 
штучним покриттям 

 

с. Лимани, на 
території 
Лиманівської 
ЗОШ І-ІІІ 
ступенів 

Задовільний; 
40х20 м; 
функціонує; 
будівництво 
2018 

Відділ ОКМС Так  

2 Спортивна  зала 

 

с. Лимани, на 
території 
Лиманівської 
ЗОШ І-ІІІ 
ступенів 

Задовільний 
 
18х9 м 
 
Функціонує 
 
ремонт 
2019 
 
 
 

Відділ ОКМС Так, тільки за 
договором оренди 
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3 Спортивний 
майданчик для 
мініфутболу зі 
штучним покриттям 

 

с. Галицинове, 
Галицинівської 
сільської ради 

Задовільний; 
40х20 м; 
функціонує; 
ремонт 
2017 

Галицинівськ
а сільська 
рада 

Так  

4 Футбольне поле 

 

с. Галицинове, 
Галицинівської 
сільської ради 

Задовільний; 
115х55 м; 
функціонує; 
поточний ремонт 
2018 

Галицинівськ
а сільська 
рада 

Так  

5 Спортивна  зала 

 

с. Галицинове, 
Галицинівської 
ЗОШ І-ІІІ ст 

Задовільний; 
18х9 м; 
функціонує; 
ремонт 
2018 
 
 
 

Відділ ОКМС Так, тільки за 
договором оренди 
13.12.2018 року № 
332 
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6 Спортивна зала 

 

с. Лупареве,  
 
Лупарівська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

Задовільний; 
20х9 м; 
функціонує; 
ремонт 
2018 
 
 

Відділ ОКМС Так, тільки за 
договором оренди 

7 Спортивна зала 

 

с. Прибузьке, 
Прибузька ЗОШ 
І-ІІІ ст. 

Задовільний; 
18х9 м; 
функціонує; 
ремонт 
2018 

Відділ ОКМС Так, тільки за 
договором оренди 

8 Спортивна зала 

 

с. Українка, 
Українківська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

Задовільний; 
18х9 м; 
функціонує; 
ремонт 
2018 
 
 

Відділ ОКМС Так, тільки за 
договором оренди 
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Додаток 4. Витяг із «Програми розвитку нової української освіти Галицинівської сільської ради  
Миколаївської області в умовах децентралізації на 2019-2021 роки» відділу ОКМС Галицинівської ради  

 

ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНИЙПРОСТІР 

«ОСВІТА ДОРОСЛИХ» 

Завдання: 

- формування в громаді культури навчання і забезпечення дорослому населенню вільного доступу до освіти упродовж життя 
на виконання Закону України «Про освіту»; 

- створення умов для розвитку доступної та якісної системи  освіти дорослих відповідно до особливостей, здібностей та 
актуальних запитів дорослого населення Галицинівської сільської ради.   

 

Шляхи реалізації 
Виконавці Термін виконання 

2019 2020 2021 примітки 

Запровадити: 
організацію навчального, психологічного, мистецького 
напрямків діяльності, які передбачають учбові 
короткострокові і довгострокові курси, тренінги, майстер 
класи, воркшопи для дорослих; 

Відділ ОКМС, МК + + +  

організацію і проведення тренінгів, які дають можливість 
підвищити свій професійний та особистісний рівень або 
підвищити конкурентноспроможність дорослого на ринку 
праці, тощо; 

Відділ ОКМС, МК + + +  
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проведення психологічних семінарів (підвищення 
впевненості у собі, способи ефективного спілкування, 
вирішення конфліктів, виховання дітей, лідерства); 

Відділ ОКМС, МК + + +  

організацію роботи курсів або клубів за інтересами 
(мистецтво, спорт, кулінарія, мода і стиль, музика); 

Відділ ОКМС, МК + + +  

висвітлення у ЗМІ інформації щодо освіти дорослих та 
найкращих здобутків у цій галузі; 

МК + + 

 

+  

систематичний моніторинг потреб дорослого населення у 
додатковій освіті з метою надання та наближення послуг до 
потреб мешканців Галицинівської сільської ради 

Відділ ОКМС, МК 
+ + +  

Створити: 

в селах Українка, Лупареве 
Галицинівської сільської ради 
середовище для різнобічного розвитку 
дорослого населення, яке відповідає 
вимогам часу; 

МК +    

в селі Лимани Галицинівської сільської 
ради середовище для різнобічного 
розвитку дорослого населення, яке 
відповідає вимогам часу; 

МК  +   

базу електронних портфоліо тренерів, 
які співпрацювали (співпрацюють) із 

МК +    
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Галицинівською сільською радою; 

електронну базу презентацій та 
відеоматеріалів з досвіду роботи 
тренерів із освіти дорослих. 

МК +    

Сприяти: 

систематичному розвитку середовища 
для різнобічного розвитку дорослого 
населення, яке відповідає вимогам часу, 
в селах Лимани, Лупареве, Українка. 

Відділ ОКМС, 
МК 

 + +  

підвищенню зацікавленості дорослих в 
здобутті освіти та самоосвіти; 

Відділ ОКМС, 
МК 

+ + +  

роботі навчальних курсів або клубів за 
інтересами (мистецтво, музика, спорт, 
мода і стиль, кулінарія); 

Відділ ОКМС, 
МК 

+ + +  

роботі навчальних курсів з формування 
нових навичок (комп’ютерні, мовні, 
бізнес-курси, ландшафтний дизайн, 
флористика, формування здорового 
способу життя); 

Відділ ОКМС, 
МК 

+ + +  

наповненню електронної бази 
презентацій та відеоматеріалів з досвіду 
роботи тренерів із освіти дорослих; 

МК  + +  
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участі в інвестиційних проєктах, грантах, 
конкурсах міського, регіонального, 
міжнародного рівнів закладів 
Галицинівської сільської ради; 

Відділ ОКМС, МК + + +  

поширенню інформації у суспільстві та 
державних структурах стосовно 
діяльності у сфері освіти дорослих; 

МК + + +  

генеруванню інноваційних ідей, їх 
визначенню, відбору та впровадженню в 
життя 

Відділ ОКМС, МК + + +  

 

Очікувані результати: 
 запровадження нових моделей, форм і методів в освіті дорослих; 
 створення сучасних умов для здобуття  освіти дорослих; 
 створено дієву систему інформування громадськості про новини та  досягнення в розвитку освіти дорослих Галицинівської 

сільської ради; 
 впроваджено різноманітні форми багатомовної освіти дорослих; 
 поширення освітніх послуг; 
 розвиток уміння працювати з іншими, попереджати та розв’язувати конфлікти, досягати компромісів, що входить до складу 

соціальної компетентності особистості; 
 впровадження проєктів з вивчення іноземних мов та партнерської комунікації. 

 


