
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про затвердження міської програми 
«Позашкілля» на 2011-2014 p.p. 

Відповідно до подання управління освіти від 11.01.2011р. за № ЗО, на 
виконання ст.14 Закону України «Про освіту», ст. 37 Закону України «Про 
загальну середню освіту», положень «Концептуально-програмного проекту 
розвитку освіти м. Бровари на 2005-2012р.р.», затвердженого Броварською 
міською радою 07.07.2005 р. за № 759-35-04, керуючись п. 22, статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
висновки депутатських комісій з питань освіти, науки, культури і релігії та 
соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін, Броварська міська 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити міську програму «Позашкілля» на 2011-2014 p.p. 
(додається). 

2. Фінансовому управлінню (Паламарчук Н.О.) передбачити кошти на 
реалізацію заходів програми. 

3. Управлінню освіти (Онищенко В.І.) інформувати Броварську міську 
раду про хід виконання програми щорічно до ЗО грудня. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Виноградову JI.M. 

Міський голова Сапожко І.В. 

м. Бровари 
від 
№ 



Затверджено 
Рішення Броварської міської ради 

від 2011 р. № 

Міська программа 

«ПОЗАШКІЛЛЯ» 

на 2011-2014 р.р. 

м. БРОВАРИ 

2010 



І.Загальні положення 
Аналіз стану і розвитку позашкільної роботи з дітьми та учнівською молодцю в 

місті свідчить про наявність прогресивних досягнень і позитивний вплив на творчий 
розвиток особистості. У процесі свого розвитку позашкільна освіта і виховання 
набули певного досвіду, престижу і сформувались як невід'ємна частина цілісної 
системи освіти. 

Позашкільна освіта та виховання - процес безперервний. Він не має фіксованих 
термінів завершення і послідовно переходить із однієї стадії у другу: від створення 
умов сприятливих для творчої діяльності дітей та підлітків, до забезпечення їх 
співробітництва у творчому процесі та самостійної творчості, яка і формує потребу 
особистості у подальшому творчому сприйнятті світу. 

Зміст позашкільної освіги та виховання у порівнянні з базовою і професійною 
освітою ґрунтується на інших засадах. Такими засадами є особистісні замовлення 
дітей та їх батьків. Ці замовлення постійно розвиваються, варіюються, в чому і 
простежується безперервна динамічність цієї ланки освіти, її нестандартність та 
варіативність. 

Сфера позашкільної освіти перебуває на важливому етапі розвитку, переходу до 
більш якісного стану. Відбуваються принципові зміни в суспільній свідомості, 
обумовлені соціальними, політичними та економічними перетвореннями. Виникає 
необхідність створення умов для отримання додаткової позашкільної освіти, 
забезпечення змістовного дозвілля дітей та підлітків. Саме над вирішенням цих 
проблем і працюють педагоги позашкільних закладів міста, спрямовуючи свої зусилля 
на подальше відродження духовних здобутків української культури в освітянському 
просторі міста. Увага концентрується на кожній конкретній дитині з урахуванням 
досвіду досягнень у позашкільній освіті. 

Організація позашкільної діяльності дітей, та учнівської молоді є одним з резервів 
підвищення якості та інтенсивності вирішення завдань суспільства в галузі освіти. 

П. Мета програми: 

> удосконалення системи виховної роботи, впровадження нових технологій 
організації виховного процесу в позаурочній та позашкільній діяльності 
навчальних закладів, спрямовані на розвиток особистості дитини, виховання 
патріота України, міста Бровари; 

> залучення освітніх, культурно-просвітницьких закладів, інших установ, 
організацій та широке коло громадськості до організації і підтримки різних форм 
дитячого дозвілля та зайнятості в позаурочний і позашкільний час; 



> забезпечення соціально-педагогічних умов комплексного впливу виховних 
можливостей мистецтва на дітей та молодь, розвиток духовної особистості. 

ПІ* Завдання Програми 

1.Удосконалення нормативно- правової бази у сфері позашкільної освіти. 

2. Удосконалення та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів. 

3.Створення умов для доступності дітей і молоді до якісної позашкільної освіти. 
4 .Підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного 
забезпечення діяльності позашкільних навчальних закладів. 

5.Вивчення проблемних питань щодо виховання молоді за сучасних соціальних умов. 

6.3абезпечення розвитку системи підготовки (перепідготовки) педагогічних кадрів для 
позашкільних навчальних закладів. 

IV. Шляхи реалізації програми: 

і . Організація мистецької освіти дітей та підлітків, розвиток 
індивідуальних здібностей дітей: 

2; Впровадження нових технологій організації виховного процесу: 
• Забезпечення позашкільних закладів передплатними виданнями, 

довідковою та фаховою літературою. 
Управління освіти 
2011-2014р.р 

• Придбання комп'ютерної, відео- та музичної техніки. 
Управління освіти 
2011-2014р.р 

• Видання довідника про надання послуг для дітей та юнацтва 
позашкільними закладами. 

Управління освіти 
2011-2013р.р 

• Створити інформаційний банк даних передового педагогічного 
досвіду позашкільних закладів міста; 

Управління освіти 
2011-2012р.р 



• Створити інформаційний банк даних «Шкільні музеї» з метою 
використання музеїв у навчально-виховній роботі навчальних 
закладів; 

Управління освіти 
2011-2012р.р 

• Провести конкурс на кращий сценарій ( випускного балу, свята 
останнього дзвоника, Дня знань та інших традиційних свят, 
урочистих подій), за результатами конкурсу підготувати збірку 
кращих з них; 

Управління освіти 
2011-2012р.р 

• Створювати умови для діяльності на базі навчальних закладів 
учнівського самоврядування; 

Управління освіти 
2011-2012р.р 

• Продовжувати забезпечувати участь учнів позашкільних закладів у 
роботі секцій Малої академії наук; 

Управління освіти 
20П-2014р.р 

• Створення загальноміської Малої Академії Наук на базі НВО. 
Управління освіти 

2011-2014р.р 
• Передбачити кошти на реконструкцію та капітальний ремонт 

приміщень позашкільних навчальних закладів. 
Управління освіти 

2011-2014р4> 

і. Забезпечення збереження основних фондів позашкільних закладів: 

• Капітальний ремонт приміщень, підлоги та сантехніки БДЮТ. 
Управління освіти 
2011-2014р.р. 

• Побудова гардеробу та огорожі НВО. 
Управління освіти 
2011-2014р.р. 

• Капітальний ремонт фасаду та деяких приміщень ДЕНЦ «Камелія». 



Управління освіти 
2011-2014р.р. 

• Капітальний ремонт теплопункту БДЮТ. 
Управління освіти 
2011-2014р.р. 

• Заміна віконних рам в НВО та БДЮТі. 
Управління освіти 

2011-2014р.р. 
• Ремонт фасаду в НВО та БДЮТі. 

Управління освіти 
2011-2014р.р. 

• Ремонт під'їздних доріг та благоустрій територій позашкільних 
закладів. 

Управління освіти 
2011-2014р.р. 

4. Поповнення матеріально-технічної бази позашкільних закладів: 
• Придбання сучасного обладнання та спортінвентарю для занять. 

Управління освіти 
2011-2014р.р 

• Оснащення гурткових кімнат новими меблями 
Управління освіти 
2011-2014р.р 

5. Стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді 
• Проведення щорічного міського свята «Весняний зорепад» 

Управління освіти 
Один раз на 2 роки 



V.Очікувані результати, ефективність Програми. 

Виконання Програми дасть змогу: 

1 .Удосконалити нормативно-правову базу у сфері позашкільної освіти. 

2. Створити умови для подальшого розвитку позашкільної освіти. 

3.Удосконалити та розвинути мережу позашкільних навчальних закладів. 

4.3міцнити матеріально-технічну базу позашкільних навчальних закладів. 

5.Збільшити кількість залучених до здобуття позашкільної освіти дітей з метою 
задоволення їх освітньо- культурних потреб, а також потреб у професійному 
самовизначенні і творчій самореалізації. 

6.3абезпечити розвиток системи перепідготовки та підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів позашкільних навчальних закладів. 



тис.грн. 
2011 2012 2013 2014 

Видатки втому числі: в тому числі: в тому числі: в тому числі: Видатки 
Разом Заг. 

фонд 
Спец, 
фонд 

Разом Заг. 
фонд 

Спец, 
фонд 

Разом Заг. 
фонд 

Спец, 
фонд 

Разом Заг. 
фонд 

Спец, 
фонд 

1 5 6 7 8 9 10 5 6 7 5 6 7 

Міська програма "Позашкільна 
освіта" на 2 0 1 2 0 1 4 рр., схвалена 
рішення**' виконавчого комітету" 
БМРвіл > 

1002,5 0,0 1002,5 1214,6 0,0 1214,6 1345,6 0,0 1345,6 1042,1 100,0 942,1 

Мета: Розвиток індивідуальних здібностей і таланту молодих людей, забезпечення цілісно* системи роботи лозашк 
закладів різних типів для створення умов всебічного розвитку особистості. 

льних 

Завдання 1. Організувати мистецьку освіту дітей та підлітків та розвиток індівщуальних здібностей дітей 
Показника виконання: 

кількість позашкільних закладів, од 4 4 4 4 
кількість викладачів, залучених до 
занять у позашкільних закладах, 101,0 110,0 115,0 120,0 
кількість ставок працівників 
позашкільних закладів, од 195,8 205,0 210,0 215,0 
кількість учнів у позашкільних 
закладах освіти. чол. 4681 5002 5032 5050 
кількість проведених діто-годин 
занять 84258 84578 84700 84880 
кількість призерів конкурсів, 
олімпіад, чол 395 400 405 410 
кількість проведених конкурсів, 
виставок. олімпіад, од 80 85 90 95 
витрати на 1 дитину в рік, грн 77,0 90,0 102,0 115,0 
% учнів, охоплених позашкільною 
діяльністю до загальної кількості 
учнів 

51,1 54,0 57,0 59,0 

Кількість гуртків, од 341 350 362 370 
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Завдання 2. Впроваджувати нові технології організац ї виховного проц есу 
Заходи: 69,7 0,0 69,7 75,6 0,0 75,6 82,6 0,0 82,6 87,1 00 87,1 
і. Забезпечення ПНЗ 
передплатними виданнями, 
довідковою та фаховою 
літературою 

32,6 32,6 33,6 33,6 40,0 40,0 48,6 48,6 

показники 
кількість найменувань, шт 35 35 40 45 
кількість закладів 4 4 4 4 
середня вартість 1 найменування, 
грн 233.0 240.0 250.0 270,0 
2. Придбання комп'ютерно), відео-
та музичної техніки (програмне 
забезпечення включно) 

32,1 32,1 37,0 37,0 37,6 37,6 38,5 38,5 

показники 
кількість комп"ютерів, шт 4 4 4 4 
вартість 1 комп"ютера, грн 6000.0 7000,0 7000.0 7000,0 
кількість відео- та музично^ 
техніки, одиниць 3 3 3 3 
середня вартість одиниці відео-
та музичної техніки 2700.0 ЗООО.О 3200.0 3500,0 
3 Видання довідника про надання 
послуг для дітей та юнацтва 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 

показники 
кількість видань, шт 1000.0 ЮОО.О 1000.0 1000,0 
середня вартість 1 найменування, 
грн 50,0 50,0 50,0 50,0 
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Завдання з. Забезпечувати збереження основних фондів позашкільних закладів 
Заходи; 820,0 0,0 820,0 1009,0 0,0 1009,0 1081,0 0.0 1081.0 720,0 100,0 620,0 
1 Капітальний ремонт примі-
щень, підлоги та сантехніки БДЮТ 600,0 600,0 769,0 769,0 861,0 861,0 500,0 500,0 

показники 
вартість проектно-кошторисної 
документації, грн 

100,0 

вартість 1 кв м, грн 550,0 550,0 550.0 550.0 
площа підлоги, кв м 82,8 130.0 130,0 130 0 
вартість 1 кв м, грн 592,0 592,0 592,0 592,0 
кількість вікон, шт 10,0 16.0 16,0 16.0 
вартість 1 вікна, грн 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 
кількість туалетів 2,0 2,0 2,0 2.0 
2 Побудова роздягальні та огорожі 
в нво 100,0 100,0 120,0 120,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

показники 
площа роздягальні, кв м 35.0 
довжина огорожі, м 150,0 100,0 100,0 
вартість 1 м огорожі 130,0 130,0 130,0 
3 Капітальний ремонт фасаду та 
деяких приміщень ДЕНЦ 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

показники 
площа фасаду, кв м 100 100 100 100 
кількість вікон, шт 3 3 3 3 
вартість 1 вікна, грн 3000 3000 3000 3000 
площа теплиці, кв м 80 80 80 80 
площа санвузла, кв м 4 4 4 4 
площа навчального кабінету, м 150 150 150 150 
4 Капітальний ремонт 
теплопункту БДЮТ 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

показники 
вартість проектно-кошторисної 
документації грн 

50000 

5 Заміна віконних рам в НВО,БДЮТ 20, С 20,0 20.Q 20 0 20,(1 20,0 20,С 20,0 
показники 

кількість вікон, шт 1С 1С 1С 10 
вартість 1 вікна, грн 150С 150С І 150С І 150С 
6 Ремонт фасаду НВО,БДЮТ 

показники 
кошторисна вартість, грн 
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Завдання 4. Поповнювати матеріально-технічну базу позашкільних закладів 
Заходи: 107.8 0.0 107,8 120,0 0,0 120,0 170,0 0,0 170,0 220,0 0,0 220,0 
1. Придбання сучасного обладнання 
та спортінвентарю для занять 20,0 20,0 20,0 20,0 20.0 20,0 20,0 20,0 

показники 
кількість спорт інвентарю, шт 10 10 10 10 
клітки, акваріуми, тераріуми, шт 3 3 3 3 
садовий інвентар, шт 5 5 5 5 
2 Оснащення гурткових кімнат 
новими меблями 87,8 87,8 100,0 100,0 150,0 150,0 200,0 200,0 

показники 
кількість столів, шт 40 120 40 40 
вартість 1 стола, грн 800 800 800 800 
кількість стільців, шт 55 200 55 55 
вартість 1 стільця, грн 120 120 120 120 
кількість шаф, шт 41 43 41 41 
вартість 1 шафи, грн 1200 1200 1200 1200 
Завдання 5. Створити системи стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді 
Заходи: 5,0 0,0 5,0 10,0 0.0 10,0 12,0 0,0 12,0 15.0 0,0 15.0 
1 Проведення щорічного міського 
свята "Весняний зорепад" 5,0 5,0 10,0 10,0 12,0 12,0 15,0 15,0 

показники 
кількість учасників, дітей 500 500 500 500 
кількість призових місць 10 10 10 10 
середня вартість нагороди,грн 50.0 50,0 50 0 50,0 

Міський голова ІВ Сапожко 


