МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
П′ЯТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
РІШЕННЯ
від 26 травня 2011 року

м. Мала Виска

№ 82

Про районну цільову програму
"Шкільна парта"на 2011-2015 роки
На підставі статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект районної цільової
програми "Шкільна парта"на 2011-2015 роки,
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити районну цільову програму "Шкільна парта"на 2011-2015 роки (даліПрограма), згідно додатку .
2. Районній державній адміністрації :
- забезпечити виконання показників Програми;
- при уточненні районного бюджету на 2011 рік та формуванні районного бюджету
на послідуючі роки передбачити кошти, пов’язані із фінансуванням Програми.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної
ради з питань охорони здоров”я, соціального захисту, соціального забезпечення
населення, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім”ї та з питань
бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

Голова районної ради

С. Сосновська

Додаток
до рішення Маловисківської районної
ради від 26 травня 2011 року
№ 82

Районна цільова програма
"Шкільна парта" на 2011-2015 роки

м. Мала Виска

1. Загальні положення
Районна цільова програма "Шкільна парта" на 2011 – 2015 роки (далі - Програма)
розроблена на виконання обласної цільової програми на 2011-2015 роки «Шкільна парта»,
затвердженої рішенням Кіровоградської обласної ради від 22 квітня 2011 року № 128.
Дана Програма спрямована на забезпечення конституційних прав дітей шкільного
віку та державних гарантій щодо доступності і безоплатності здобуття повної загальної
середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах.
У Програмі враховані основні положення, завдання і напрямки, що визначені:

статтями 14, 61 Закону України "Про освіту";

статтями 5, 37 Закону України "Про загальну середню освіту";

статею 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
ІІ. Визначення проблеми,
на розв'язання якої спрямована Програма
Одним з пріоритетних завдань загальної середньої освіти є збереження і зміцнення
фізичного здоров’я учнів, виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я
інших громадян, як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад
здорового способу життя.
За даними Маловисківської центральної районної лікарні спостерігається зниження
рівня здоров’я дітей району. Так, показник кількості хворих на сколіоз становить у дітей
віком до 14 років – 159 осіб, до 17 років - 29; порушення постави у дітей віком до 14 років
– 198, до 17 років - 73; зниження гостроти зору у дітей віком до 14 років – 570, до 17 років
- 170.
Об’єктивними причинами погіршення фізичного здоров’я підростаючого покоління є
недостатній стан щодо забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів меблями,
які б відповідали санітарно-гігієнічним вимогам.
Реалізація вищезазначених завдань передбачає створення безпечних та нешкідливих
умов навчання, відповідної матеріально-технічної бази.
На сьогодні у загальноосвітніх навчальних закладах району застарілі або не
відповідають зросту і потребують оновлення 600 комплектів шкільних меблів (парта,
стілець). Невідповідність шкільних меблів санітарно-гігієнічним нормам значно погіршує
рівень фізичної та розумової працездатності учнів, що призводить до низької успішності у
навчанні та низького рівня засвоєння знань.
Таким чином, створення необхідної матеріально-технічної бази є соціальною
проблемою, для розв’язання якої необхідна координація зусиль усіх місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
ІІІ. Мета та основні завдання Програми
Мета цієї Програми полягає у забезпеченні сприятливих умов для навчання учнів
загальноосвітніх навчальних закладів, збереження їх здоров’я, зменшення рівня
захворюваності школярів.
ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела
фінансування, строки і етапи виконання Програми
Виконання Програми здійснюється на районному рівні. На рівні району
передбачається:
 вивчення потреби закладів у заміні та оновленні шкільних меблів (парта, стіл,
стілець);
 визначення єдиного зразка шкільного приладдя (парта, стіл, стілець) для закладів
освіти району, з урахуванням фізіологічних особливостей школяра, відповідно до
основних гігієнічних вимог до навчального обладнання в загальноосвітніх
навчальних закладах;

 визначення в районі чи області підприємства з виготовлення або оновлення
шкільного приладдя (парта, стіл, стілець);
 поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів;
 створення умов для організації і здійснення навчально-виховного процесу з метою
збереження та зміцнення здоров’я дітей;
 реалізація заходів Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету у
межах загальних обсягів асигнувань, передбачених на відповідний рік головним
розпорядником коштів, визначеним виконавцям заходів Програми та
співфінансування з обласного бюджету зазначеному у додаток 2.
 Програма виконується в один етап, термін дії – 2011-2015 роки.
V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
Основними (пріоритетними) завданнями Програми є:
 модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів;
 збереження та зміцнення здоров’я дітей;
 створення умов для організації та здійснення навчально виховного процесу.
Завдання і заходи з виконання Програми, спрямовані на досягнення мети, зазначені
у додатку 3.
Відомості про наявність та потребу у шкільних меблях наведено у додатку 4.
Шкільні меблі повинні відповідати санітарно-гігієнічним вимогам (парта, стілець)
(додаток 5).
Результативні показники:
Виконання Програми до 2015 року дасть змогу:
 покращити матеріальну базу загальноосвітніх навчальних закладів;
 створити умови для організації та здійснення навчально-виховного процесу;
 зменшити рівень захворюваності серед дітей шкільного віку;
 сформувати засади здорового способу життя.
VI. Координація та контроль за ходом виконання програми
Контроль за виконанням Програми здійснюється районною державною
адміністрацією та постійними комісіями районної ради з питань охорони здоров”я,
соціального захисту, соціального забезпечення населення, освіти, культури, спорту,
молодіжної політики та у справах сім”ї і з питань бюджету, фінансів, власності,
інвестиційної діяльності та приватизації..
Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягнень показників
Програми будуть:
 розпорядження голови Маловисківської районної державної адміністрації про
встановлення контролю за реалізацією Програми;
 звітність відділу освіти районної державної адміністрації 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 районної ради з
питань охорони здоров”я, соціального захисту, соціального забезпечення
населення, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім”ї;
 організаційне супроводження виконання Програми здійснює відділ освіти районної
державної адміністрації.
Відділ освіти інформує районну державну адміністрацію, районну раду та
управління освіти й науки обласної державної адміністраціїщодо виконання Програми
щороку до 15 червня та 15 листопада, починаючи з 2011 року.
Керуючий справами виконавчого апарату
районної ради

В.Крило

Додаток 5
до районної цільової програми
«Шкільна парта» на 2011 -0 2015 роки

Санітарно-гігієнічні вимоги
до шкільних меблів (парта, стілець)
Відповідно до п. 8.2 Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання
загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанШН
5.5.2.008-01), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14
серпня 2001. року № 63, навчальні класи і кабінети обладнуються меблями згідно з діючими
нормативними документами. А саме:
«Столи учнівські. Типи і функціональні ГОСТ
11015-93
(ИСО
5970-79)
розміри»
(введений
наказом
Держстандарту
України від 10 лютого 1996 року
№ 407 з 1 липня 1997 року)
«Стільці учнівські. Типи і функціональні ГОСТ
11016-93
(ИСО
5970-79)
розміри»
(введений
наказом
Держстандарту
України від 10 лютого 1996 року
№407 з 1 липня 1997 року)
«Столи учнівські для кабінетів іноземної ГОСТ
19550-93
(ИСО
5970-79)
мови. Типи і функціональні розміри»
(введений
наказом
Держстандарту
України від 18 грудня 1996 року
№544 з 1 січня 1998 року)
Меблі «Стільці та столи для навчальних ДСТУ ргЕМ 1729-1:2004
закладів» Частина 1. Функціональні розміри
Шкільні меблі добираються відповідно до зросту дітей. Заборонено використовувати замість
стільців лави і табурети.
Для забезпечення учнів меблями відповідно до росту дитини необхідно мати 6 розмірів
парт. Різниця між ростовими групами становить -15 см. Допустима кількість меблів по класах і
кабінетах викладена в таблиці.
Ростова
група
(см)
До 115
До 130
130-145
146-160
161-175
175

Група меблів і
колір
маркування
1 оранжевий
2 фіолетовий
3 жовтий
4 червоний
5 зелений
6 блакитний

+
+

2

3

+
+

+
+

4

5

Клас
6

+
+

+
+

+
+

7

8

9

10

11

12

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

Колір фарби для фарбування кришки парт, столів - зелена гама і; натурального
дерева пастельних тонів, фарба повинна бути матовою.
Розміри парт, столів і стільців у кожному комплекті меблів повинні співпадати за
маркуванням

Додаток 2
до районної цільової програми
«Шкільна парта» на 2011-2015 роки
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЙОННОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ
«ШКІЛЬНА ПАРТА»
НА 2011-2015 РОКИ
Обсяг коштів,
який
пропонується
2011
залучити на
рік
виконання
програми
1
2
Обсяг
ресурсів,
47,3
усього тис.грн.
у тому числі:
державний бюджет
10,92
обласний бюджет
36,40
районний бюджет
місцевий бюджет
кошти не
бюджетних джерел

Етапи виконання програми
2012
рік

2013
рік

2014
рік

4

5

51,9

55,6

58,4

64,0

277,2

11,97
39,90

12,84
42,80

13,47
44,90

14,76
49,20

63,96
213,20

3

2015
рік

Усього витрат
на виконання
програми, тис.
грн..
7

Додаток 1
До районної цільової програми
«Шкільна парта» на 2011-2015 роки
ПАСПОРТ
РАЙОННОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ «ШКІЛЬНА ПАРТА»

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

на 2011-2015 роки
рішенням районної ради від 26 травня
2011року № 82
Відділ освіти Маловисківської
Ініціатор розроблення програми
райдержадміністрації
Розпорядження голови Маловисківської
Дата, номер і назва
районної державної адміністрації від 19 квітня
розпорядження голови
2011 року № 279-р
райдержадміністрації про
розроблення програми
Відділ освіти Маловисківської
Розробник програми
райдержадміністрації
Співрозробники програми
Відділ освіти Маловисківської
Відповідальний виконавець
райдержадміністрації
програми
Загальноосвітні та позашкільні навчальні
Учасники програми
заклади Маловисківського району
2011-2015 роки
Терміни реалізації програми
Програма затверджена:

Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні
програми
10. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
програми, усього,
у тому числі:
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти районного бюджету
кошти не бюджетних джерел
11. Основні джерела фінансування
програми
9.

Районний бюджет,
Обласний бюджет
277,2 тис. грн.

63,96 тис. грн.
213,20 тис.грн.
Районний бюджет, обласний бюджет. Обсяг
коштів, який пропонується залучити на
виконання програми, уточнюється при
формуванні бюджету на кожен рік.

Додаток 3
до районної цільової програми на 2011-2015 роки
"Шкільна парта"

VII. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання районної цільової програми на 2011-2015 роки " Шкільна парта"

№
з/п

Назва
напряму
реалізації
(пріоритетні
завдання)
модернізація
матеріальнотехнічної бази
навчальних
закладів

Перелік заходів
програми

придбання нових
шкільних парт та
стільців для
загальноосвітніх
навчальних закладів
Маловисківського
району

Термін
виконанн
я заходу

Виконавці

2011-2015 Відділ освіти
роки

Джерела
фінансування

Загальний обсяг
фінансування
на 2011-2015
роки
у тому числі:
За рахунок
районних,
міських
бюджетів та
інших
За рахунок
обласного
бюджету

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

У тому числі за роками

2011

2012

2013

2014

Очікуваний результат

2015

213,2

36,4

39,9

42,8

44,9

49,2

159,9

27,3

29,9

32,1

33,7

36,9

53,3

9,1

10,0

10,7

11,2

12,3

створення умов для
організації та
здійснення навчальновиховного процесу,
зменшення рівня
захворюваності серед
дітей шкільного віку на
5-8%, формування
засади здорового
способу життя

