МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА

РАДА

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
від 6 лютого 2015 року

РІШЕННЯ

№ 394

м. Мала Виска

Про звіт про виконання Програми розвитку
позашкільної освіти Маловисківського
району та підтримки обдарованої молоді
на період до 2014 року
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та заслухавши звіт начальника відділу освіти
райдержадміністрації Шпак А.В. «Про виконання Програми розвитку позашкільної освіти
Маловисківського району та підтримки обдарованої молоді на період до 2014 року»,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт «Про виконання Програми розвитку позашкільної освіти Маловисківського
району та підтримки обдарованої молоді на період до 2014 року» затвердити.
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 9 листопада
2012 року № 191 «Про Програму розвитку позашкільної освіти Маловисківського району та
підтримки обдарованої молоді на період до 2014 року».

Голова районної ради

С.Сосновська

ДОВІДКА
про звіт про виконання Програми розвитку позашкільної освіти Маловисківського району та
підтримки обдарованої молоді на періоддо 2014 року
Маловисківська районна державна адміністрація надає інформацію щодо стану виконання
заходів «Програми розвитку позашкільної освіти Маловисківського району та підтримки обдарованої
молоді на період до 2014 року» затвердженої рішенням чотирнадцятої сесії шостого скликання
районної ради №191 від 9 листопада 2012 року. Відповідно до обласної цільової соціальної програми
розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2014 року сесією
районної ради (рішення № 343) від 26.02.2010 р. затверджена Програма розвитку позашкільної освіти
Маловисківського району на період до 2014 року.
Мета цієї Програми полягає в модернізації позашкільної освіти шляхом її удосконалення,
підтримки та розвитку, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і
фізичного розвитку осіб, які бажають здобути позашкільні освіту.
У системі освіти району діє три позашкільних заклади: Маловисківський районний будинок
дитячої та юнацької творчості, станція юних техніків та позашкільний заклад в складі Смолінського
НВО, у яких відповідно працюють –29, 22 та 20 працівників.
На виконання програми розвитку позашкільної освіти забезпечувалася участь педпрацівників у
конкурсах, науково-практичних конференціях, відбулося підключення позашкільних навчальних
закладів до мережі Інтернет. Забезпечувалася участь вихованців закладів у конкурсах, змаганнях,
фестивалях. Проводилися ремонти будівель, котелень. Збільшено мережу гуртків та закладів.
За напрямками позашкільної освіти:
Маловисківська районна станція юних техніків: науково – технічний, художньо- естетичний,
еколого- натуралістичний.
Маловисківський районний будинок дитячої та юнацької творчості: художньо- естетичний,
гуманітарний, соціально - реабілітаційний, туристсько – краєзнавчий, спортивний.
Смолінське навчально- виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія –
позашкільний навчальний заклад»: художньо- естетичний, гуманітарний, спортивно- оздоровчий.
У 2014-2015 навчальному році в позашкільних закладах працює 93 гуртки, 149 груп, в них дітей
2233, що становить 58% від загальної кількості дітей шкільного віку. В 2014-2015 навчальному році в
позашкільних закладах збільшилось на 16 гуртків,4 групи, збільшення становить 2%.
В тому числі на базі сільських шкіл від ПНЗ було 25 гуртків, 26 груп, 422 вихованців стало 34
гуртки, 41група, 630 гуртківців, збільшилося на 9 гуртків, 15 груп, 90 вихованців.
Станом на 15.12.2014 року позашкільною освітою охоплено 22 дитини сироти, 68 позбавлених
батьківського піклування, 33 дітей - інвалідів, 49 чорнобильців, 16 дітей переселенців та 32 дитини,
батьки яких знаходяться в зоні АТО.
Станом на 15.12.2014 року дітей, які перебувають на внутрішкільному обліку в загальноосвітніх
навчальних закладах - 82, з них відвідують гуртки, секції, творчі об’єднання – 76 (93%). Дітей, які
перебувають на обліку у кримінальній міліції у справах дітей - 9, з них відвідують гуртки - 6.
Неповнолітніх, які перебувають на обліку у службі дітей - 77, з них відвідують гуртки - 62. Разом на
обліках дітей - 168; відвідують гуртки 144, що становить 86%.
У 2014/2015 навчальному році рівень охоплення позашкільною освітою за всіма напрямками в
Маловисківському районі становить 84%. З них:
- 58% охоплення дітей позашкільною освітою у галузі освіти (ПНЗ);
- 13% охоплення дітей у початкових мистецьких навчальних закладах у галузі культури;
- 13% охоплення дітей спортивними позашкільними навчальними закладами у галузі спорту
(ДЮСШ).
Розширилась мережа гуртків на базах сільських шкіл. Маловисківський РБДЮТ: «Сольний
спів» (Олександрівська ЗШ І-ІІІ ст.), «Умілі руки» (Розсохуватська ЗШ І-ІІІ ст.., Паліївська ЗШ І-ІІІ
ст), «Бісероплетіння» (Паліївська ЗШ І-ІІІ ст.). Виділено години для гуртків науково-дослідницького
напряму. Відкриті секції «Математика» (Великовисківська ЗШ І-ІІІ ст.) та «Історія» (Хмелівська ЗШ
І-ІІІ ст.). Одинадцять гуртків Маловисківського РБДЮТ працюють на базі десяти загальноосвітніх
закладів.
В позашкільному навчальному закладі у складі Смолінського НВО кількість вихованців
збільшилась більш як на 50 учнів. Це стало можливим за рахунок розширення мережі гуртків:

«Основи християнської етики», «Різьблення по дереву», «Перспектива» (математичний гурток),
«Євроклуб», «Веселка» (вишивка), шкільний театр «Максимум». У закладі створено НУТ: секції
«Історія» та «Хімія».
В Маловисківській станції юних техніків збільшилась кількість дітей за рахунок відкриття
гуртків в школах сільської місцевості: «Юні натуралісти» (Плетеноташлицька ЗШ І-ІІІ ст.), «Художня
обробка деревини» (Хмелівська ЗШ І-ІІ ст.), «Юні екологи» (Хмелівська ЗШ I-III ст.),
«Автоконструктори – картингісти», «Авіамодельний» (Розсохуватська ЗШ I-III ст.), «Юні знавці
лікарських рослин» (Злинська ЗШ №2 I-III ст.), «Гурток початкового творчого моделювання»
(Копанська ЗШ І-ІІІ ст.), «Народні ремесла» (Кіровська ЗШ I-III ст., Паліївська ЗШ І-ІІІ ст.).
Двадцять три гуртки Маловисківської СЮТ працюють на базі 14 загальноосвітніх закладів.
З 17 сільських шкіл гуртки працюють на базі 15 (у 2013 - 2014 н.р. було охоплено гуртковою
роботою 11 загальноосвітніх закладів).
У позашкільних закладах працюють 2 практичних психологи, які протягом року проводять
психологічний супровід розвитку вихованців.
Створено власні сайти позашкільних закладів та сайт методичного кабінету на яких
висвітлюються напрямки роботи позашкілля району.
Позашкільні заклади району постійно працюють над формуванням сучасного виховного
середовища. У Всеукраїнському конкурсі майстерності педагогічних працівників ПНЗ «Джерело
творчості» керівник творчого об’єднання Шарко О.А стала переможцем у номінації «Комплексна
краєзнавча діяльність» та прийнята до Кіровоградської обласної спілки краєзнавців України. За
результатами обласного огляду – конкурсу позашкільних закладів у 2011 році РБДЮТ нагороджений
дипломом управління освіти і науки облдержадміністрації за перемогу у номінації «Виховна
система». У 2013 році за підсумками ІV обласного огляду-конкурсу роботи позашкільних навчальних
закладів Смолінський ДЮЦ відзначений в номінації «За кращу організацію дозвілевої діяльності» і
нагороджений Почесною грамотою управління освіти і науки облдержадміністрації. У 2013-2014
навчальному році проводився обласний п’ятий огляд-конкурс, присвячений Року дитячої творчості та
75-річчю утворення Кіровоградської області. За результатами Маловисківський РБДЮТ увійшов у
п’ятірку переможців.
В 2011 році проводилася атестаційна експертиза Маловисківського РБДЮТ з метою
забезпечення єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти. Обласна атестаційноекспертна комісія управління освіти і науки облдержадміністрації визнала Маловисківській районний
будинок дитячої та юнацької творчості атестованим. Трьом педагогам (Бабаєвій Н.В., Бабаєву Г.А.
Шарко О.А) за результатами атестації присвоєно звання «Керівник гуртка-методист». В 2011 році
присвоєнно звання «Зразковий художній колектив» студії: «Мистецька палітра» (Бондаренко Л.М.),
хореографічна студія «Тріумф», (Шведенко А.А.).
На базі РБДЮТ у вересні 2013 року створено районне наукове товариство, з метою виявлення
обдарованих дітей, залучення їх до науково-дослідницької діяльності. (координатор – методист
Богодвид Любов Петрівна). Вихованці закладу є переможцями всеукраїнських, обласних конкурсів,
конференцій, фестивалів. Команди Клубу інтелектуальних ігор (керівники Бабаєв Г.А. Бабаєва Н.В.)
протягом останніх років є переможцями Чемпіонатів України. У травні 2013 року на Чемпіонаті
Європи (м. Гомель) з гри Що ? Де ? Коли ? команда посіла 6 місце. Юні науковці - учні науководослідницького об’єднання «Історичне та географічне краєзнавство» (керівник Шарко О.А.) є
переможцями 2 обласного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у КТВ МАН у
секціях історичне краєзнавство та етнологія. 2013 рік – 2 переможця, 2014 рік – 2 переможця.
Поряд з традиційними формами роботи у закладах запроваджено проектну діяльність. Кожного
року проводяться такі проекти: «Пасхальна вишивка» (Бондаренко Л.М.), «Школа писанкарства» та
інші. Для розвитку дитячої творчості, підтримки обдарованої і талановитої молоді проведені
фестивалі «Шевченкіада», «Дзвіночок», Школа танцю «Шкільний вальс»,«Кубок Феміди»синхронний турнір з інтелектуальних ігор на правову тематику, «Діти проти СНІДу», «Різдвяна
іграшка». «Школа Великодньої вишивки» (Романенко Л.Б.), «Новорічно-різдвяна іграшка»
(керівники гуртків декоративно-прикладного мистецтва), «Діти Кіровоградщини» інтелектуальний
табір (Бабаєв Г.А., Бабаєва Н.В.), «Шляхами подвигу і слави» (Шарко О.А.), «Районний синхронний
турнір по ЩО? ДЕ? КОЛИ? на правову тематику», «Інтелектуальний марафон для 5 класів» (Бабаєв
Г.А., Бабаєва Н.В.).
У сезоні 2010-2011 р. команди інтелектуалів БДЮТ стали володарями Кубку Кіровоградської
області по «Що? Де? Коли?», чемпіонами області з інтелектуальних ігор. А Андрій Бойко, капітан
команди «Ексампей», взяв участь в телевізійній грі «Найрозумніший» в м. Москві.

Волонтерський загін «Вись» творчого об’єднання «Історичне та географічне краєзнавство,
народознавство» (кер. Шарко О.А.) брав участь у обласному зльоті волонтерських загонів,
присвячених 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні. У номінації «Мистецтво плакату»
зайняв 1 місце, в номінації «Історико-краєзнавча вікторина» - ІІ місце. Волонтерський загін
нагороджений грамотами обласного управління освіти і науки облдержадміністрації.
За підсумками XV обласного чемпіонату з інтелектуальних ігор серед школярів сезону
2013/2014 н.р., нагороджено Дипломом, кубком та медалями департаменту освіти і науки ОДА: за 1
місце команду «Генина інженерія» Маловисківського РБДЮТ (тренери Бабаєва Н.В., Бабаєв Г.А.), у
першості з інтелектуальної гри «Брейн-ринг». У старшій вікові категорії у першості з інтелектуальної
гри «Своя гра» - 1 місце – Кадубця Дмитра, члена команди «Генина інженерія» РБДЮТ (тренери
Бабаєва Н.В., Бабаєв Г.А). За 3 місце – Флуєрар Катерину, члена команди «Генина інженерія»
РБДЮТ (тренери Бабаєва Н.В., Бабаєв Г.А). У молодшій віковій категорії, за 1 місце – Андреєва
Андрія, члена команди «Генина інженерія» РБДЮТ (тренери Бабаєва Н.В., Бабаєв Г.А). У першості з
інтелектуальної гри «Ерудит – квартет» за 1 місце – команду «Генина інженерія» РБДЮТ (тренери
Бабаєва Н.В., Бабаєв Г.А). За 3 місце – команду «Клітинна інженерія» РБДЮТ (тренери Бабаєва Н.В.,
Бабаєв Г.А). У Кубку з інтелектуальної гри «Що ? Де ? Коли ?» у старшій віковій категорії : за 1
місце - команди «Генина інженерія» РБДЮТ (тренери Бабаєва Н.В., Бабаєв Г.А).
Команда «Віраж» за підсумками проведення фінального туру обласного чемпіонату команд
КВН сезону 2013-2014 н.р. нагороджено дипломом.
З 2000 року в Маловисківському РБДЮТ діє районний парламент дітей, який є координатором
учнівського самоврядування шкіл району.
В 2014 році проводилась атестація Маловисківської СЮТ, в ході якої встановлено, що у
Маловисківської станції юних техніків немає рішення про її створення. В зв’язку з цим державний
реєстратор не може провести реєстрації.
Відділ освіти Маловисківської районної державної адміністрації порушив клопотання перед
головою Маловисківської районної ради щодо винесення на сесію питання створення позашкільного
навчального закладу, а саме Маловисківської районної станції юних техніків, як юридичної особи.
Проте, на даний час, сесією районної ради рішення не прийнято.
У Маловисківській СЮТ працюють гуртки науково-технічного та еколого-натуралістичного
напряму. Вихованці гуртка «Ракетомодельний» (кер. Кісіль С.Л.) взяли участь у Всеукраїнській
виставці-конкурсі робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання. За
роботу «Перша експериментальна ракета на рідкому паливі» стали переможцями виставки і двоє
гуртківців нагороджені дипломами І та ІІІ ступенів Міністерства освіти і науки України. Вихованці
гуртка «Автоконструкторів-картингістів» (кер. Кравченко С.П.) за перемогу у Всеукраїнській
виставці-конкурсі науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість - тобі,
Україно!» нагороджені дипломом І ступеня.
Гуртківці СЮТ приймали участь в обласному зльоті юних техніків-призерів всеукраїнських та
обласних заходів з науково-технічної творчості ( 2011 та 2012рр ).
Основними методами роботи гуртків еколого-природничого відділу СЮТ є пошуковий та
дослідницько-пошуковий. В першу чергу ці методи використовують в своїй роботі керівники
еколого-географічних гуртків, що працюють на базі Злинської ЗШ №1 I-III ст. та Злинської ЗШ №2 IIII ст. Їх також взяв на озброєння керівник гуртків «Квітоводів» Крило О.А.
Значне місце в пошуковій роботі відіграє діяльність технічних гуртків. В зв'язку з тим, що з
нашим краєм пов'язане ім'я видатного дослідника, піонера космосу Юрія Кондратюка (Шаргея),
вихованцями технічних гуртків Маловисківської СЮТ («Фото» гурток – керівник Собко В.О.,
«Судномодельний» - Перебейніс В.В., «Авіа», та «Ракетомодельний» гурток – керівник Кісіль С.Л.).
За останні роки в Смолінському ДЮЦ змінилася структура гурткової та секційної роботи.
Педагогічний колектив має досягнення в своїй роботі, впроваджуючи в навчально-виховний процес
педагогіку життєтворчості. Вихованці гуртка «Робота з природним матеріалом» (кер. Шевченко О.В.)
оформили постійнодіючі виставки, брали участь у виставці творчих робіт в обласному краєзнавчому
музеї м. Кіровограда. Вихованці гуртка «Художній розпис» (кер.Товстюк Н.М.) є постійними
учасниками виставок на районному та обласному рівні. Гуртки «М’яка іграшка», (кер. Доник О.В.) та
«Крій та шиття» (кер. Єтунова Т.М.) не тільки навчають дітей, а й поглиблюють знання гуртківців,
надають практичну допомогу у виборі професії за фахом: швеї, кравця, дизайнера одягу.
Танцювальні колективи спортивно-бальних танців (кер. Бельш О.А.) - учасники обласних
конкурсів-оглядів, ансамбль східного танцю «Гюльбахор» - учасник та призер Міжнародних

конкурсів. Вихованці танцювальних колективів підвищують свій професійний рівень в подальшому
навчанні в ліцеї мистецтв Короткова м. Кіровограда.
У Смолінському НВО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія – позашкільний
навчальний заклад» 11 квітня 2014 року шкільний парламент та гуртківці заклали алею Національної
Єдності. Вихованці гуртка “Дизайн” (керівник Дорофєєв І.С.) взяли участь у еколого - просвітньому
проекті по збору відпрацьованих побутових елементів живлення. Вихованка гуртка "Медіа культура"
( керівник Бурла Ю.В.) Яна Лукашова зайняла перше місце на обласному конкурсі "Шкільна
журналістика 2013". Вихованцями НТУ «Патріот» були проведені «Шевченківські читання».
Оздоровчий період відзначається переходом на літній графік роботи гуртків, який включає
проведення екскурсій та походів у природу з метою моніторингу довкілля, оздоровлення і відпочинку
дітей.
Позашкільні заклади виконують роль координаторів та методичних центрів в системі освіти
району. На їх базі проходять семінари, науково-практичні конференції, змагання, розробляються
авторські програми, проводяться конкурси, «круглі столи». Педагоги закладів кожного року беруть
участь у обласній науково-практичній конференції у м. Кіровограді «Позашкільна освіта у вимірі ХХІ
століття.» та у обласних семінарах.
На базі позашкільних закладів постійно проводяться районні та обласні семінари керівників
позашкільних закладів, методистів та керівників гуртків: «Організація системи роботи керівників
гуртків з розвитку інтересів, здібностей та обдарувань дітей», «Творчість породжує талант» (2011),
«Впровадження інноваційних технологій в навчально – виховний процес для успішного розвитку
творчих здібностей та обдарувань дітей, всебічно розвиненої особистості» (2012),. «Особистісно –
зорієнтована система розвитку творчих обдарувань школярів» (2013), «Організація дієвого
самоврядування як необхідної умови формування соціально активної особистості» (2014),
методичний міст між Маловисківським РБДЮТ і Новомиргородським ЦДЮТ на базі
Маловисківським РБДЮТ (2012).
Педагогічні колективи позашкільних закладів забезпечені програмами позашкільної освіти:
типовими, адаптованими, експериментальними: початкового, основного, вищого рівнів. 11 програм,
за якими працюють керівники гуртків Маловисківського РБДЮТ є авторські:Кравченко С.В., Шарко
О.А, Богодвид Л.П., Бабаєві Н.В. та Г.А., Романенко Л.В., Теровець Н.І., Коробко Н.А., Дегнер В.І.,
Подолян А.А., Бондаренко Л.М., Мірінкова Л.М.
Стан виконання Програми аналізується та розглядається на нарадах директорів, а в грудні 2013
року на колегії відділу освіти слухали питання : «Про виконання районної програми розвитку
позашкільної освіти району на період до 2014 року».
Атестація педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів району проводиться
відповідно до ст. 54 Закону України «Про освіту» та регулюється Типовим положенням про
атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 06.10.10 року № 930. Атестація педагогічних працівників району здійснюється на основі
комплексної оцінки рівня кваліфікації педагогічної майстерності і результатів їх педагогічної
діяльності та шляхом проведення контрольних зрізів знань учнів, анкетування, презентацій досвіду,
демонстрацій портфоліо, відвідування уроків, позакласних заходів.
Протягом 2010 - 2014 році пройшли атестацію 15 осіб. Починаючи з 2012 року атестаційний
процес в позашкільних закладах значно активізувався. Лише з 2012 року проатестувалися 9
керівників гуртків.
Відповідно п. 5.1 та п.5.2 Типового положення про атестацію педагогічним працівникам, які
досягли високих показників у роботі, присвоюються педагогічні звання «керівник гуртка - методист».
Педагогічне звання «керівник гуртка - методист» присвоєно 3 керівникам гуртків. Так, у 2010 році
керівники Клубу інтелектуальних ігор Бабаєв Г.А., Бабаєва Н.В., керівник ТО Шарко О.А.
систематизували та узагальнили свій педагогічний досвід, видали методичні посібники, рекомендації
та за результатами атестаційної комісії відділу освіти отримали педагогічне звання «Керівник гуртка
– методист».
Відповідно до закону України «Про освіту» педагогічні працівники мають право на підвищення
кваліфікації. На реалізацію цього закону у позашкільних навчальних закладах затверджено
перспективні плани курсової підготовки педагогічних працівників, узгоджені з перспективними
планами атестації.
Педагогічні працівники вчасно ознайомлюються з пропозиціями про курси, що надсилає
обласний ІППО. Адміністрації закладів обговорюють проблематику курсів з керівниками гуртків,
однак не всі педагогічні працівники мають змогу вибрати курси за спеціальністю через відсутність їх

в планах КОІППО (народознавство, фотогурток, «Мистецька палітра», автоконструкторів –
картингістів, фотогурток, ЮІР, судномодельний, авіамодельний, радіоконструювання, початкове
технічне моделювання).
Відповідно за останні 5 років курси підвищення кваліфікації при ОІППО імені Василя
Сухомлинського пройшли лише 17 керівників гуртків.
Удосконалено систему виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді. Підвищено
рівень проведення районних масових заходів з дітьми та учнівською молоддю. Помітно зріс
навчально-виховний рівень діяльності позашкільних навчальних закладів.
Обладнання в учбових кабінетах відповідає сучасним вимогам.
Позашкільні заклади району забезпечені комп’ютерами, підключені до мережі Інтернет.
Педагогічні колективи забезпечені навчально-методичною літературою по впровадженню
інноваційних технологій у навчально-виховний процес позашкільного закладу та ефективності
роботи гуртків, творчих об’єднань, студій. Підібрана методична література для підвищення
професійної майстерності педагога, зібрані програми гуртків різних напрямків, методична література
з інформаційно - масової роботи, експериментальної, науково-дослідницької, пошукової діяльності,
яка придбана за рахунок педагогів закладу.
Відповідно до проблем закладів розроблені програми «Обдарована особистість». На першому
етапі програми розроблена система роботи з обдарованими дітьми у закладах. Складений
інформаційний банк даних обдарованих дітей. Розроблені заходи на виконання програми, які
включають науково-методичне забезпечення, систему пошуку обдарованих дітей, навчання,
виховання та розвиток, забезпечення соціально-правових гарантій. Видаються збірки науковопошукових дослідницьких, творчих робіт, вихованці беруть участь у конкурсах, виставках,
фестивалях. Розроблені проекти, програми, які розвивають здібності вихованців. Вагомим чинником
мотивації систематичного відвідування дітьми гуртків, секцій з розвитку творчих, фізичних та
інтелектуальних здібностей та результативності їх роботи є їх участь у підсумкових масових заходах.
На жаль, на перешкоді цьому є недостатнє фінансування як на проведення районних, міських
масових заходів, так і на відрядження учасників на обласні і всеукраїнські змагання, конкурсів,
фестивалів тощо.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного, місцевого бюджетів та
інших передбачених законом джерел.
За 2010 -2014 роки позашкільних закладах на придбання матеріалів та інвентаря витрачено
коштів:
2010 рік –22582,05 грн;
2011 рік-12582,3 грн;
2012 рік-2525,5 грн;
2013 рік-5504,75 грн;
2014 рік- 800 грн.
На зміцнення навчально-матеріальної бази позашкільних закладів в 2010-2011 роках
використано з районного бюджету 26.861грн, проведено ремонтних робіт на суму 23.550тис.грн.
На придбання комп’ютерної техніки використано 7.413 тис. грн. На забезпечення участі
педпрацівників та дітей у методичних заходах, конкурсах, очно-заочних масових заходах за
напрямками позашкільної освіти профінансовано на суму 12.692 тис. грн..
За спонсорські кошти відремонтовано танцювальний зал, замінено дзеркала в РБДЮТ (%.1 тис.
грн.).
Протягом 2013 року по трьох позашкільних закладах Маловисківського відділу освіти
проведені поточні ремонти на загальну суму – 9556,00 грн., в тому числі за рахунок:
- місцевого бюджету- 2310,00 грн.
- залучених позабюджетних коштів- 7246,00 грн.
Внутрішніми туалетами облаштовані два позашкільних заклади: Маловисківська СЮТ та
Смолінський ДЮЦ.
Для поліпшення матеріально – технічної бази позашкільних закладів придбано матеріальних
цінностей на загальну суму – 11840,00 грн., із них за рахунок:
- місцевого бюджету - 3195,00 грн.
- залучених позабюджетних коштів - 8645,00 грн.
У 2014 році програма не фінансувалася ( крім заробітної плати і енергоносіїв).
У зв’язку з недостатнім фінансуванням заходи щодо поліпшення матеріально-технічної бази
позашкільних навчальних закладів у 2014 році не здійснювались.

Позашкільні заклади потребують зміцнення матеріально-технічної бази, комп'ютеризації,
збереження мережі позашкільних навчальних закладів та забезпечення їх функціонування.

Начальник відділу освіти
районної державної адміністрації
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