МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 4 лютого 2011 року

№ 42

м. Мала Виска

Про районну цільову програму
розвитку дошкільної освіти
на 2011 – 2015 роки
На підставі статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, на
виконання обласної цільової програми розвитку дошкільної освіти на 2011 – 2015 роки,
затвердженої рішенням Кіровоградської обласної ради від 27 жовтня 2010 року № 971, з
метою забезпечення конституційних прав дітей дошкільного віку і державних гарантій
щодо доступності та безоплатності здобуття такої освіти у дошкільних закладах, зокрема
дітьми п’ятирічного віку, поліпшення якості дошкільної освіти та розглянувши поданий
районною державною адміністрацією проект районної цільової програми розвитку
дошкільної освіти на 2011 – 2015 роки,
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити районну цільову програму розвитку дошкільної освіти на 2011 – 2015
роки (далі – Програма), що додається.
2. Рекомендувати міській, селищній, сільським радам забезпечити фінансування
заходів Програми.
3. Відділу освіти райдержадміністрації, міському, селищному, сільським головам
забезпечити виконання заходів реалізації Програми.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту, соціального забезпечення
населення, освіти, культури, спорту, молодіжної політик та у справах сім’ї.

Голова районної ради

С . Сосновська

Додаток
до рішення Маловисківської районної ради
від 4 лютого 2011 року № 42

Районна цільова програма
розвитку дошкільної освіти
на 2011 – 2015 роки.

І. Загальні положення.
Проект районної цільової програми розвитку дошкільної освіти на 2011 – 2015
роки ( далі – Програма) розроблений на виконання, обласної цільової програми розвитку
дошкільної освіти на 2011 – 2015 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської обласної
ради від 27 жовтня 2010 року №971.
Дана Програма спрямована на забезпечення конституційних прав дітей
дошкільного віку і державних гарантій щодо доступності та безоплатності здобуття такої
освіти у дошкільних навчальних закладах, зокрема дітьми п’ятирічного віку.
ІІ Визначення проблеми, на розв’язання якої
спрямована Програма.
Поліпшення якості дошкільної освіти є необхідною умовою для розвитку
особистості .
Основними завданнями дошкільної освіти є збереження та зміцнення фізичного,
психічного і духовного здоров’я дитини, виховання любові до Батьківщини, шанобливого
ставлення до родини, поваги до народних традицій, звичаїв, свідомого ставлення до себе,
оточення та навколишнього природного середовища, формування особистості дитини,
розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду.
Існуюча мережа дошкільних навчальних закладів не повною мірою задовольняє
освітні потреби населення. Із 22 дошкільних навчальних закладів, розміщених на території
району працює 15 закладів і комплекс «Школа – дитячий садок» в с. Мануйлівка, де
виховується 961 дитина.
Показник охоплення дітей дошкільною освітою по району становить 44%, що на
11% нижче обласного. У сільській місцевості показник охоплення в середньому становить
35% (обласний 34%).
У зв’язку з цим виникає гостра потреба відновлення роботи дошкільних закладів.
Дошкільною освітою охоплено 78% загальної кількості дітей п’ятирічного віку,
що не забезпечує створення рівних умов для подальшого навчання в школі .
Таким чином, забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми
відповідного віку є соціальною проблемою, для розв’язання якої необхідна підтримка,
координація зусиль усіх місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування.
ІІІ. Мета та основні завдання Програми.
Мета цієї Програми полягає в забезпеченні реалізації права кожної дитини на
доступність і безоплатність дошкільної освіти, повноцінний фізичний, інтелектуальний,
моральний, естетичний і соціальний її розвиток, формування передумов навчальної
діяльності.
ІУ. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми.
На рівні району передбачається:
Створення умов для здобуття дітьми п’ятирічного віку обов’язкової дошкільної освіти;
збільшення кількості дошкільних навчальних закладів, що функціонують;
збільшення кількості навчально-виховних комплексів «Загальноосвітній навчальний
заклад – дошкільний навчальний заклад» у населених пунктах зі складною демографічною
ситуацією;
збереження та зміцнення здоров’я дітей;
поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів;
Створення банку даних дітей дошкільного віку з визначенням форм здобуття дітьми
дошкільної освіти.

Реалізація заходів програми здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів у межах
загальних обсягів асигнувань, передбачених на відповідний рік головним розпорядженням
коштів, які визначені виконавцями заходів програми.
Прогнозований обсяг коштів, що планується залучити до фінансування заходів
Програми за рахунок зазначених джерел фінансування, передбачається у сумі 1968,5 тис.
(додаток1), з них
2011 рік – 265.5
2012 рік – 566.5
2013 рік – 45.6
2014 рік – 745.5
2015 рік – 345.5
Програма виконується в один етап, термін дії – 2011 – 2015 роки.
У. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники.
Основними (пріоритетними) завданнями Програми є:
Збільшення кількості дітей, охоплених дошкільною освітою;
розвиток мережі навчальних закладів для дітей дошкільного віку з урахуванням
демографічних показників;
посилення соціального захисту дітей дошкільного віку;
модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів;
кадрове забезпечення;
підвищення рівня науково-методичного забезпечення педагогічних працівників.
Результативні показники:
Виконання Програми до 2015 року дасть змогу:
Задовольнити освітні потреби населення щодо здобуття дошкільної освіти дітьми 5річного віку на 100%;
підвищити показник охоплення дошкільною освітою дітей дошкільного віку до 75%;
зменшити рівень захворюваності серед дітей дошкільного віку на 5 – 8%.
УІ Координація та контроль за ходом виконання Програми
Контроль за виконанням Програми здійснюється районною державною адміністрацією та
постійною комісією районної ради з питань освіти, культури, науки, спорту, молодіжної
політики, у справах сім’ї і туризму.
Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягнень показників Програми
будуть:
розпорядження голови районної державної адміністрації про встановлення контролю за
реалізацією Програми;
звітність відділу освіти, виконкомів сільських рад про виконання програми;
залучення засобів масової інформації до висвітлення питань щодо реалізації Програми;
обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях колегії відділу освіти
райдержадміністрації;
проведення моніторингу та надання узагальненої звітності про хід реалізації Програми
керівництву райдержадміністрації та постійній комісії з питань освіти, культури, науки,
спорту, молодіжної політики, у справах сім’ї і туризму районної ради.
Організаційне супроводження виконання Програми здійснює відділ освіти
райдержадміністрації.
Відділ освіти райдержадміністрації інформує управління освіти і науки
облдержадміністрації щодо виконання Програми щороку до 15 серпня, починаючи з 2011
року.
Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

В.Крило

Додаток 1
до районної цільової програми розвитку
дошкільної освіти на 2011-2015 роки

ПАСПОРТ
районної цільової програми розвитку дошкільної освіти
на 2011-2015 роки
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Програма затверджена:
рішенням районної ради
від 4 лютого 2011 року № 42
Ініціатор розроблення програми
Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої влади про
розроблення документу
Розробник програми
Співрозробники програми
Відповідальний виконавець програми

7

Учасники програми

8
9

Термін реалізації програми
Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
усього,
у тому числі:
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти районного та місцевого бюджету
кошти небюджетних джерел

1.

2.
3

10

Відділ освіти райдержадміністрації
Розпорядження голови Маловисківської
районної державної адміністрації від 31
грудня 2010 року № 926 – р.
Відділ освіти райдержадміністрації
Міська, селищна, сільські ради
Начальник
відділу
освіти
райдержадміністрації
Відділ освіти, міська, селищна, сільські
ради
2011-2015 роки
1968.5 тис. грн.

1968.5 тис. грн..
-

Додаток 2
до районної цільової програми
розвитку дошкільної освіти на 20112015 роки
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання районної цільової програми розвитку дошкільної освіти на 2011 – 2015 роки.

№
з/п

Назва напряму
реалізації
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
програми

Термі
н
вико
нання
заход
у

Виконавці

Джерела
фінансування

Прогнозований
обсяг
фінансових
ресурсів для
виконання
завдань, тис.
грн..
7

2011

2012

2013

2014

2015

1
1.

2
Збільшення
кількості дітей,
охоплених
дошкільною
освітою

3
Відновлення
роботи ДНЗ:

4
2011
–
2015
роки

5
Райдержадмін
істрація,
сільські ради

6
Районний та
місцеві
бюджети,
кошти
інвестиційних
проектів

8

9

10

11

12

1160,0

150.0

210.0

500.0

300.0

Паліївський
«Колобок»
Кіровський
«Сонечко»
Злинський
«Золота рибка»
Копанський
«Сонечко»
Відкриття
додаткових груп
на базі
навчальних
закладів :
Маловисківський
«Чебурашка»

2011

Сільська рада

Місцевий

150,0

150.0

2012

Сільська рада

Місцевий

210.0

2014

Сільська рада

Місцевий

500.0

2015

Сільська рада

місцевий

300.0

Місцевий

13
Збільшення кількості
дошкільних
навчальних закладів,
що функціонують на
22%

210.0

500.0
300.0

45.0

45.0

15.0

15.0

2011
Міська рада

Очікуваний
результат

-

-

-

-

Збільшення кількості
місць на 5%

2.

Модернізація
матеріальнотехнічної бази
навчальних
закладів

Груп з
короткотривалим
перебуванням при
школах:
Краснопільська
ЗШ
Розсохуватська
ЗШ
Новогригорівська
ЗШ
Забезпечення
фінансування
груп з
короткотривалим
перебуванням
дітей при школах:
Злинська ЗШ №1
Злинська ЗШ №2
Кіровська ЗШ
Копанська ЗШ
Якимівська ЗШ
Комп’ютеризація
дошкільних
навчальних
закладів:
Маловисківський
«Ромашка»
Маловисківський
«Чебурашка»
Поліпшення
матеріальнотехнічного стану
приміщень
дошкільних
навчальних
закладів:
Кап.ремонт
басейну
Смолінського
«Ромашка»

щоро
ку

2011

2012

Міська рада

Місцевий

10.0

10.0

Сільська рада

Місцевий

10.0

10.0

Сільська
рада

місцевий

10.0

10.0

Сільські ради

місцевий

224.5

51.5

51.5

40.5

40.5

40.5

60
35.0
22.0
47.5.
60

12.0
7.0
11.0
9.5
12.0

12.0
7.0
11.0
9.5
12.0

12.0
7.0
9.5
12.0

12.0
7.0
9.5
12.0

12.0
7.0
9.5
12.0

14.0

14.0

7.0

7.0

7.0

7.0

Міська рада

Селищна рада

місцевий

Місцевий,

500.0

300.0

300.0

300.0

200.0

Забезпечення
особистісного
зростання кожної
дитини з
урахуванням її
нахилів, здібностей
та індивідуальних
особливостей
Створення належних
умов перебування
дітей у дошкільних
навчальних закладах

Кап.ремонт
приміщення ДНЗ
«Струмочок»

3.

Посилення
соціального
захисту дітей
дошкільного
віку

разом

4.

Прогнозування
розвитку
мережі
навчальних
закладів для
дітей
дошкільного

кошти
інвестиційних
проектів
2014

Сільська рада

Поліпшення
матеріальнотехнічного стану
медичних
кабінетів
дошкільних
навчальних
закладів

2011
–
2015
роки

міська,
селищна,
сільські ради

Забезпечення
систематичного
проведення
поглиблених
медичних оглядів
дітей усіх вікових
груп дошкільних
закладів,
своєчасне
надання
лікувальнопрофілактичної та
оздоровчої
допомоги дітям з
груп ризику
Створення банку
даних обліку
дітей дошкільного
віку з
визначенням
форм здобуття
дітьми дошкільної

щоро
ку

Центральна
районна
лікарня

щоро
ку

Відділ освіти,
міська,
селищна,
сільські ради

Місцевий,
кошти
інвестиційних
проектів
Районний та
місцевий
бюджет

200.0

200.0

25.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

-

1968.5
-

265.5
-

566.5
-

45.5
-

745.5
-

345.5
-

-

-

-

-

-

-

-

Збереження та
зміцнення здоров’я
дітей, зменшення
рівня захворюваності
дітей на 4%

Оптимізація мережі
навчальних закладів

віку

5.

6.

Підвищення
рівня науковометодичного
забезпечення
педагогічних
працівників

Соціалізація
освітнього
процесу

освіти
Формування
громадської
думки щодо
цінності
суспільного
дошкільного
виховання
Популяризація
кращого
педагогічного
досвіду,
вітчизняних та
світових
технологій
розвитку дітей
дошкільного віку
Проведення
районних
конференцій,
нарад, семінарів з
проблем
дошкільного
виховання
Збільшення
кількості гуртків
у дошкільних
навчальних
закладах
Створення
консультативних
пунктів для
батьків, діти яких
не мають змоги
відвідувати
дошкільні заклади
Забезпечення
максимального
охоплення дітей
старшого

щоро
ку

Відділ освіти,
міська,
селищна,
сільські ради

-

-

-

-

-

-

-

Підвищення
престижу дошкільної
освіти

щоро
ку

Відділ освіти,
заклади
освіти

-

-

-

-

-

-

-

Поліпшення якості
дошкільної освіти

щоро
ку

Відділ освіти

-

-

-

-

-

-

-

Розвиток творчого
потенціалу педагогів

2011
–
2015
роки

Міська,
селищна,
сільська ради,
дошкільні
заклади
Відділ освіти.
Дошкільні
заклади,
міська,селищ
на, сільські
ради.

-

-

-

-

-

-

-

Розвиток творчого
потенціалу педагогів

-

-

-

-

-

-

-

Удосконалення форм
і методів роботи з
дітьми

2011
–
2015
роки

щоро
ку

Відділ освіти,
міська,
селищна,
сільські ради

дошкільного віку
соціальнопедагогічним
патронатом
Введення посад
практичних
психологів у ДНЗ:
«Ромашка»
м.Мала Виска,
«Чебурашка»
м.Мала Виска

2011
рік

Відділ освіти,
міська рада

