
БРОВАРС',J(А МІСЬКА РАДА J(ИЇ..,~,,_ .. ~y..J' 

г 

РІШЕННЯ 

Про затвердження міської програми 
«Дошкільна освіта» на 2008-2010 р.р. 

Відповідно до подання управління освіти від 13.12.07р. за Н!! 1543, на 
виконання ст.14 Закону України «Про освіту», ст.19 Закону України «Про 
дошкільну освіту», положень «Концептуально-програмного проекту розвитку 
освіти м. Бровари на 2005-2012р.р.», керуючись cTaneo2q"..22 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки депутатських 
комісій з гуманітарних питань та бюджету, фінансів і цін, Броварська міська 
рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити міську програму «Дошкільна освіта» на 2008-201 Ор.р. 
(додаєгься ). 

2. Фінансовому управлінню (начальник Зеленська А.М.) передбачити 
кошти на реалізацію заходів програми. 

3. Управлінню освіти (начальник Онищенко В.І.) інформувати виконавчий 
комітет про хід виконання програми щорічно до 20 грудня. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на звступника міського 
голови Шестопал л.п. 

Секретар ради 

М.Бровари 
від 1J/, о!.:LtЮJ'р 
Н!! 6(){) - U -o~ 

Сапожко І.В. 
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Ha'IDJlbllltK управління освіти 

Погодженно: ~"\ 
d-=-_--I-I--_ І.В. Сапа: 

секретар раДIt 

ночалы�кK IОридичного відділу 
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~.зt=: _____ І.Г. Лавер 

30СТУПliltк міського ГОЛОВlf 
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ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Рішення 
Броварської міської ради 
N!!6teLjl·аі8ід 11. ol.~ . 

• 

. МІСЬКА ПРОГРАМА 
«ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 

на 2008-2010 роки 



І. 3агалы�іi положеllllD. 

Дош~іnьна .. oc~iTa с пеРШОJО лаНКОIО у системі безперервної освіТІІ. 
Д~WКlЛьнии ВІК ВК~lочає в себ~ перші шість років ЖIlТТЯ. Це - УllікаЛlаниіі, 

ЄДІІН!Ш :B~ГO. роду .. ВІК. У дошкlлыІмуy ДИТlшстві відбувасться БУРХЛIlПИіі 
ПСІІХІЧНІШ І фl.ЗI~ЧНИlI РОЗВИТОК дитини, закладаJOТЬСЯ основи її особистості. У 

tAoWKinbHoMY BI~I дитина починас сприймати світ, думати, спілкуватися з іншими 
. ЛІОДЬМИ, OBO~OД~Bac ОСНОВНИМIf рухами, вчиться вправляти СВОЄJO поведіНКОJО. 

ПСИХОЛОГІЧНІ новоутворення й досягнення дошкільного періоду розвитку не 
втрачаlОТЬ свого значення і не відходять у МlІнуле разом з доросліШПlІІlЯМ 
ДIIТIIНlі. У той ж~ час дошкільне дитинство - це не підготовка до nOpOCJIOI'O 
ЖИТТЯ, а ПОВНОЦІнне життя маленької ЛJOдини. Все це визначає значення 

дошкільного дитинства, його самоцінність, робить дошкільне виховання 
пріоритетним напрямком розвитку суспільства. 

Дошкільна освіТІ! - це фактично розгалужена мережа дошкіЛЬНIІХ нав'.альних 
звкnвдів, спрямованих ІІа: 

- формування гармонійно розвиненої особистості, наділеноJO HauioHDJlbHOIO 
свідомістJO, гідністJO й прагненням зберігати й примножувати національну 
культуру як елемент культури загальнолJOДСЬКОЇ; 

ПРllщеплення загальнолJOДСЬКИХ морально-етичних цінностей, 
~ максимальне пристосування до природи дитини, до ЇЇ вікових, статевих та 

іНДltвідуальних особливостей, фізіологічних та психологічних потреб; 
- диференціаціJO навчально-виховного процесу відповідно до індивідуальних 

задатків, нахилів, здібностей, інтересів та потреб кожного вихованця; 
- виЯвnенНJI талантів для самореалізації кожного індивіда; 
- гуманізацію й демократизаціJO педагогічного процесу як найважливішої умови 

вільного самопочуття дитини в дошкільному навчальному закладі; 
- гармонійне поєднання родинного й суспільного виховання відповідно до діючого 

законодавства. 

Відношення до дітей є найважнішим мірилом ци~ілізован~сті суспільс:.ва: 
ч,.м гуманніше і відповідальніше це відношення, чим щеДРІше духовнии І 
матеріальний внесок у дитинство, тим у більшій мірі реалізується потенціал 
розвитку кожної людини і суспільства у цілому. 

р. Мета програМIІ .. . 
Створення сприятливих соціал~~их І е~~НОМIЧНИХ умов для ОС~~ИСТІСНОГ~ 

стаНовлення і творчої самореалізаЦll кожнOl дитини, формуванн~ 11 життєво І 
kOt.lneTeHTHocTi, розвитку в неї ціннісного становлення дО СВІТУ ПРИРОДИ, 
kультури, Людей, Самої Себе. 

nporpaMa спрпмоваllа ІІа: . ... ... 
• забезп. буття ДОШКІЛЬНОІ ОСВІТИ. дЛЯ КОЖНОІ дитини, 

ечення РIВIiОГО доступу здо . 
• ФОРмування в нашому суспільстві відношення до ДОШКІльного виховання 

І}( етапу, визначаючому весь подальший розвиток лю~ини; . 
• ПОВне" б. . забезпечення фінансування ДОШКІЛЬНОГО 

И ВСе Ічне матеРІальне 
'l{)Совання; . . 

• СkОРОче . .... пах яке є неодмінною умовою В.IРlшення ВСІХ t за ння КІЛЬКОСТІ Д1теи у ГРУ , х до І 0-15 У дошкіЛЬНIІХ ДО 
· ВДань дошкільного вихованнЯ (в ясельниХ група , 
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15-20 осіб); 
- oxopo~a і .ЗМіцненн~ здоров t Я дітей як фізичного, так і психічного. 

ГУМ:НІЗ~ЦІЯ педаГРГІЧНОГО процесу, яка передбачає, орієнтаціlО в~хователя на 
осо ИСТІСТЬ ДИТИНІІ~ докорінну зміну характеру спілкування з нею; 

- розробку на ОСН,ОВІ суча~них наукових досліджень і Шllроке впровадження 
!IOBJI~ форм .. І, ~teToДl~ виховання і lІавчання, що забезпе"IУIOТЬ 
IНДJlВIДУальнии П1ДХIД до ДІтей, ЇХ всебічний РОЗВІІТОК' 

- забезпеч~ння заці~авлеН,ОСТі вихователя в результата~ своєї праці; 
• взаємозв язок МІЖ ВСІма сферами соціального становлення ДИТИНІІ її 

формування нових відношень між дитячим садком і сім'єю, дитячим садком і 
школою; 

• подальший РОЗВІІТОК напрямків експеРlІментальної діяльності; 
створення та розвиток мережі санаторних дошкіЛЬНIІХ закладів 
компенсуючого типу; 

• забезпечення функціонування системи соціально-педагогічного патронату 
ДЛЯ дітей з особливими потребами; 

• демократизацію системи управління дошкільним вихованням, 

ІІІ. ОСІІОВІІЇ заВДВlІlІЯ програ~lІl: 

~ · • забезпечити впровадження Базового компоненту дошкільної освіт.. як 
державного стандарту, нових програм виховання, навчання і розвитку дітей раннього 
і дошкільного віку, новітніх педагогічних технологій, модернізації форм і методів 
управління дошкільними навчальними закладами з урахуванням положень Закону 

України "Про дошкільну освіту" та Національної доктрини розвитку освіти Українн 
у ХХІ столітгі; 

• створити належні умови для реалізації дитиною свого природного 
потенціалу (фізичного, психологічного, соціального); 

• формувати механізми саморозвитку дошкільника (реалістичну самооцінку, 
самОконтроль та саморегуляцію поведінки, совість як внутрішню етичну інстанцію, 
децентрацію як подолання егоїзму, елементарний світогляд, індивідуалЬНIІЙ досвід, 
~а~ростіші форми житгєвої перспективи); розширення свідомості дитини, сприяння 
11 свІДОМОМУ існуванню; ,. 
t • розвивати базові якості особистості;, ' . 
. • навчати дошкільника жити У злаГОДІ з довюллям та ІЗ самим с~БОIО, 
адекватно реагувати на подіі, оптимістично стави:гися дО ЖИТГЯ, ДОВІРЯТИ 

nlOдському оточенню, відчувати себе захищеним ним, ОРІЄ~В~ТИ~Я в ньом,у; 
. • Підтримувати дитячу субкультуру, збагачуват~ ДИТЯЧІ види ДІЯЛЬНОСТІ, с~рияти 

8tnltHOMY й конструктивному розгортанню ДОШКІЛЬНИКами свого осоБИСТІСНОГО 
6yТrи' , 

• СТВОРІовати культурне середовище, СПРIiЯ~~ ста~оВJI:ННЮ в Д~ТИНИ базису 
особистої культури, залучати ДО світу національно! та CBITOBO~ культури, оо 
81 • ВироБJIJIТИ оптимістичну гіпотезу розвитку КОЖН01 KOНlcpeтH01 дитини, 
\1Ьачати «зону ЇЇ найближчого розвитку»; . 
• оснащувати дошкільника навичками ,практичн~го ЖИТГЯ, навчати 

~РИСТосовуватися до нових умов, виробляти ГНУЧКІСТЬ пов ... еДIНК}I, виховувати творче 
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C111ВJ1eHHJI до дійсності; впраМJlТJf в умінні ВlfЯВЛЯТlf ПОЛІО, впливати неlО на 
імпульсивні бажання; 

• ~paxOB~BaTIt ОСОБИ~тий досвід дошкільника, історіlО його життя, вікові та 
іНДИВІдуалЬНІ осоБЛИВОСТІ; 

• за~ез~ечувати гармонійний та різнобічний розвиток дошкіЛЬНlІка, формувати у 
~HЬOro ЦІННІсне ставлення до Природи, Культури, Людей, Самого Себе . . 
ІУ. ШЛЯХ •• реалізаціі програl\lІl 

- Координація ЗУСІІ~Ь це~,т~альних і місцеВIІХ оргаllів ВlІконавчої влаДІІ, які 
BIIKOHYI~Tb ВИХОВІІІ, ОСВІТІІІ . та оздоровчі функції, УДОСКОllnЛСIІНЯ lІормаТIІВIІО
праВОВОI бази РСГУЛlOваllllЯ ВІДносин В цііі сфері. 

- Сприяння аКТI~візації роБОТIІ органів виконавчої влади, громадських організацііі з 
проблем ДОШКІльного виховання. 

- Сприяння організації гурткової роботи з дошкільниками, клубу маіібутніх 
батьків, проведеннlО фестивалів та конкурсів. 

- Популяризація досвіду родинного виховання; пропаганда кращих здобутків 
педагогічного досвіду працівників дошкільних навчальних закладів міста; 
формування свідомої відповідальності у дорослих за виховання і розвиток 
дитини. 

t Забезпечення організаційних та ідеологічних передумов для впровадження в 
.. суспільну свідомість переваг виховання і навчання дитини в умовах дошкільного 

навчального закладу. 

- Посилення науково-методичного та інформаційного забезпечення методичних 
кабінетів ДНЗ, використання можливостей засобів масовоі інформації для 
пропаганди духовних потреб виховання і розвитку дитини, створення з ціЄІО . . . . ,.. . .. . 
меТОIО КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ теле- І РадІОПРОГРам дЛЯ СІМ І, ДІтеи та МОЛОДІ. 

- Перегляд практики організації та проведення міських методичних заходів з метоJO 
проведення моніторингу інноваційних освітніх технологій, змісту, форм і методів 
роботи з дітьми дошкільного віку. 

- Підвищення КОНТРОЛJO та відповідальності керівників за дотримання вимог 
чинного законодавства. 

V. Очікувані результаТІ. . t Збереження та розширення мережі дошкіЛ~НИХ навчальних закладІВ. 
• Збільшення % охоплення дітей міста оргаНІзованими ф~рм~и навчання. 
• Зменшення % профільних захВОРJOвань ді~ей дошкільного ВІКУ. . 
• Забезпечення умов ДЛЯ гармонійного всебlЧНО~О роз.~ит~ ДИТИНИ-Д~lI!К1Льника. 
Виконання змісту Базового компоненту ДОШКІЛЬНОІ осв~ти.в УкраІНІ, державних 

nporpaм виховання та розвитку дошкільників на високому РІВНІ. 
• liабyтrя дошкільниками навичок практич~~го . життя, уміння 
ПР11ctосовуватися до нових умов, творчого ставлення1!'О ДІИСНО~І. 
• Поліпшення матеріального забезпечення і стаБІЛЬНОГО фІнансування потреб 
~1'~_ . . 
-U1ЬНИХ навчальних закладІВ МІста. .. .. 

• ПРИве б"дівель та теРИТОРІЇ ДНЗ У ВІДПОВІДНІСТЬ до I:att. дення стану оснащення, J' 

'taPHO-гігієнічних вимог. 
~ 
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УІ. OCIIOOIIЇ заХОДII, СПРПl\Іоваllі ІІа заБСЗПСlfСlІІ1П рсалізації ПРОГРПI\ІII 

1. 3n6езllеr,еllllR pi"IIozo дос"",,,,, для здо6J'IІІI11Я dоll,,,їлыl;; ОС";",,, КОЗІСІІОІО -а"""ІІІ010 -
» Сприяння збереженнlО, розвитку та розширенНlО мережі дошкілыІхх 

навчальних закладі в 

ь/ісы\a рада. ,.1'171'СІ(I.'lіIllIН 

освіт". 2008 - 20 J Орр. 

» Розширення мереж груп раннього віку в дошкільних навчальних закладах . 
. Броварська ,,1Ііська рада, 
Уl7равліllllR освітll 

2008 - 2()09I'Р. 

» Забезпечення гнучкого режиму роботи дошкільних навчальних закладів 
(10,5; 12; 14; 24 год.). Збільшити мережу груп з короткотривалим та 
цілодобовим перебуванням дітей. Інформувати населення міста про 
організаціlO таких груп, ВИКОРИСТОВУlOчи для цього наявні засоби 
інформації. 

» Організація гурткової роботи з різних напрямків. 

УnравліllllJl освіти, 

2008 - 20/0 рр. 

Уnравліllllll освіт". 
2008 - 20 J Орр. 

» Проведення моніторингу особливостей управлінської діяльності 

дошкільними навчальними закладами. 
УnравліllllЯ освіт", 

2008 - 20/0рр. 

"'- З б натуральних норм харчування для всіх категорій , а езпечення виконання 

дітей. 
Броварська <ІlІіська рада, 
управління освіти 
2008 - 2009рр. 

І !J 6 ..... з6ереЗlсеllllЛ ",а 3J1Ii"lIellIlR здоров'J' діmе,; 
:.:ш еЗnе',еIlIlR СnD'IЛ"Vl"ВIL~ УАlоtl w.л ... 

3 та рибка» «Теремки», «Барві ною) у ). Ле ф' я ДИЗ «оло' . .. репро ІЛlованн . компеНСУJОЧОГО типу для Дlтеи з . ., ВЧaJlЬНI заклади 
санаТОРНI ДОШКІЛЬНІ на 10 інфекціЄIО, серцево-судинними 
латентною туберкульо~но потребою дієтичного харчування тощо. 
З8ХВОРIОВаннями, чаСТОХВОРIІОЧИХ, з Броварська Аlіська рода. 

Уl7равліllllЯ освіnlll, 

2008 - 2009 рр. 
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> Введення до штатного розпису ДНЗ додаткових одиниць лікаря, медсестри, 
дієrсестри. 

Броварська .міська рода, 
уnравліll11S1 освіти, 

1008 -1009 рр. 

> Забезпечення впровадження програми ендоекологічноі диспансеризації 
дітей в умовах організованого дитинства Українського інститугу екології 
ЛІОДИНИ у всіх ДНЗ комунальної власності. 

Броварська .міська рода. 
Уl7равліllllЛ освіт". 
["ститут еколог;;: 

2008 - 20 J Орр. 

> Придбання біогальваничних установок для вимірів показників здоров'я 
дітей для всіх ДНЗ комунальної власності. 

Броварська .1Ііська рад". 
У'7равліllllЛ ОСВ;nlll. 

І"Сnlllmуm еколог;;: 
2008 - 20 J Орр. 

> Придбання киснево-синглентних установок для всіх ДНЗ комунальної . 
влаСНОСТІ. 

Броварська J1IiCbKa род". 
управління освіnlll. 

Jнсnшmуm екології: 

2008 - 20ІОрр. 

> Забезпечення ДНЗ комунальної власності питною водою «Конотопська», 
с<І1РОЗОР8»· 

Броварська Аlіська радо. 

Уl7равліllllЯ освіти, 

Інститут екології: 
2008-20ІОрр. 

> нальної власності висівковою продукціЄIО. Забезпечення ДИЗ кому Броварська Аlіська рада, 
управління освіnm, 

ІнсnшmУІ'7 екологі;' 
2008-2010рр. 

• НИХ закладів належним фінансуванням 
). Забезпечення дошкільних навчanь НО м на основні продукти харчування в 

щодо виконання вимог санаторних р 

літній оздоровчий період Броварська Аlіська рада, 
УправліІІНЯ освітll, 

2008 - 201 Орр. 

6 



> Поновлення. обладнання медичних блоків у дошкільних навчальних 
закладах. 

.. Броварська .міська рада, 

УlJравліНIІR освіт", 
2008 - 2009 рр. 

З. 3n6езllf!"f!ІІ1111 IUlле.JlСllогt} P;Ollll ��QO'''UI',��0-01L~ООllогt} "РОl(еСІ' t)m""iJII,1I1L\' 

;;;ltЛnдlL~ 

) Забезпечення навчально-виховного процесу у дошкільних навчальних 
закладах відповідно до «Типового переліку обов'язкового обладнання, 
навчально-наочних посібників та іграшок» 

УnравліllllR освіт", ДНЗ, 
2008 - 20/0рр. 

) Оновлення матеріально-технічної бази музичних та спортивних залів ДНЗ. 
v Уl7равліШІR освіn1ll, ДНЗ, 

2008 - 20 J Орр. 

) Забезпечення передплати основних педагогічних видань дЛЯ ДНЗ. 
Vl7равліllllJl освіти. ДИЗ. 

2008 - 201 Орр. 

) Підключення дошкільних навчальних закладів до міської локальної 
комп'ютерної мережі. 

Броварська Аlіська рада, 
УllравліНIІR освіnш, 2008 - 2009рр. 

). Проведення. міського конкурсу методи:ного забезпечення та методичних 
кабінетів дошкільних навчальних закладІВ. 

УnравліНlIR освіт", ДНЗ, 
.. 1008 - 2006рр. 

'" П . Ф ТИВВJlJО Мегу land" для вихованців дошкіЛLШJХ ,. роведення МІСЬКОГО ес " 
навчальних закладів один раз на два роки. 

У"равліllНR освіти, ДНЗ, 
2008 - 201 Орр. 

). . ф ИВВJlю дитячої творчості "Срібні дзвіночки" для 
Проведення МІСЬКОГО ест . ин раз на два роки. 

. . авчальнИХ закладІВ од 
вихованЦІВ ДОШКІльних н У"равліНIIR освіnlll, ДНЗ, 

2008 - 2010рр. 

.' ьних закладів МУЗИЧНИМJf центрами та 
). Забезпечення ДОШКІльних навчал их здібностей дітей дошкільного 

іншим обладнанням ДJIJI розвитку музичн 
• 'f 

ВІКУ. Броварська Аlіська рада 
Уl7равліllllR освіт", ДНЗ, 

7 



2008 - 20 J Орр. 

)- Створення банку даних науково-експериментальних досліджень та 
інноваційно'~ діяльності дошкільних навчальних закладів. 

у 

Yl7paMillllH освітll. ДИЗ. 
2008 - 20/0рр. 

4. в,,"ОllаllllЛ Callilllnp��O-lіzісІІі·""I..~ ВІІ""Оll''''р",,аllIlЛ dОlllкіл",,,I..~ закладів -
)- Проведення інвентаРJlзації ДJlТЯЧIfХ меблів, 

спортивного обладнання В дошкільних 
відповіДllіСТI~ їх гігісніЧНIІМ ВlІмогам. 

ігрових посібників іграшок, 
навчальних закладах на 

У'lравліllllН освіти. ДNЗ. 
2008-20/0рр. 

Оновлення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів. 
Броварська <Іllіська рада 

Проведення ремонту на харчоблоках ДИЗ. 

У"равліllllН освіти. ДflЗ. 
2008 - :!О / Орр. 

Броварська Аlіська рада 
УnравліllllR освіnlll, ДНЗ, 

2008-20/0рр. 

> Придбання та встановлення обладнання на харчоблоках ~З. . 
У'lраВЛIllНЯ ОСВ""", ДН3, 

2008 - 201 Орр. 

> Забезпечення поточного ремонту обладнання хаРЧО::;::ЇIlНЯ OCBiIlJll, ДН3, 
2008 - 20/ Орр. 



ІУ. ФІнансування ПР9rp8МИ. ПОlC83ники • 
тис.rpН. 

- -

2008 2009 2010 

Видатки 
в тому числІ: в тому числІ: в тому числІ: 

РаЗ0М Заг. Спец. РаЗ0М Заг. Спец. РаЗ0М Заг. Спец. 

фонд фонд фонд фонд фонд фонд 

1 . 5 6 .7 8 9 10 11 . 12 13 
. 

IІІlська проrpама "Доwкільна освіта" 
lа перІод 2008-201 О рр •• 2777.3 431,6 2345,7 5064,5 484,9 4579,6 3185,8 528,3 2657,S 
lатверджена рlwенням сесli БМР 
IІlд NR 

Мета: Створення соцІальних І економІчних умов дпя належноro функцІонування та розвитку системи дошкlльноі освіти, 
забезпечення piBHOro доc:-ryпу дпя здобynя доWКільноі освіти кожною дитиною, збереження та розwирення мережі ДНЗ. 

ЗаВАання 1. Забезпечення DIBHoro nОС1Упv для здоБУТТЯ 10wкІльноі освІти кожною дитиною. 
Показники: 

кlnьюсть дошкlnьних навчальних 
15 15 закладІв, од. 15 

Юnьк1ctnь гоvn.од 143 146 146 
кlnькlcть вихователів, од •• 302 308 308 
кількість дІтей в дошкlnьних 3530 3600 
закладах чоп. 3600 

кількість ст"вок всього, од. 900,0 . 910,0 910,0 
кількість дітей в розрахунку на 

12 12 12 одного вихователя. од. 
вартість харчування 1 дитини в 

12 14,00 день, грн. 16,00 
витрати на 1 дитину в рік, грн. 4411 0,00 0.00 
охоплення дітей стаРШ020 
дошкinьного віку, " 88 92 96 



І 
., • 5 , 8 , 7 І 8 І 9 І 10 І 11 --І 12 , 13 

/з.IІДІІН .... 2. З.6e;Jnе .. еННIf сприятливих умов ДI1If з6ере.ення тв змlцнення здоров"я дітей 
3а.оди: І 433,6' 423,6 251,9 574,3 476,9 335,3 627,7 520,3 335,3 

1. 3в6еЗnSЧВННR внiJoel«JЛOгiчНОТ 
дUCnBHcepи3BЦtT та O3iJoроелвнНR 
дітей в умовах оргаНЇЗ0ваного 
дитинства 117,6 117,6 214,3 170,9 43,4 2&7,7 214,3 43,4 

Показники: 

кількість ,gнз 4 . 5 . 5 
вЮсотокохоnnенuк~НЗ 33.3 66,6 100,0 
кількість додаткових штатних 
одиниць лікаря 3 3 3 
кількість додаткових штатних 
одиниць медсестри 3 3 3 
відсоток відносно здорових дітей 30 40 50 
2. nерепрофlлюваННR днз у 
комБІновані заклади компенсуючого 
типу 306,0 306,0 310,0 306,0 320,0 306,0 

Показники: 

кількість закладів 3 
-r -.. J аа сана .. -r , НОРМlIми 

І(кількlсть IDvn) 8 12 18 
BlIDmicmb хаDчvваННR 1 дlmoднн 16 18 18 
кількІсть аодаткових штатних 
од'uниuь вихователів ... 7 7 7 
кількість додаткових штатних 
одиниць помІчникІв вихователІв 5 
кількість додаткових штатних 

5 5 

одиниць дієтсестри 1 
доппата 20" за гадини роботи в 

1 1 

санаторних групах (на кількість 
ставок) 16 24 36 



, І 7 8 В 10 11 12 13 J 
5 • 50,001 

-, ., 
I~ 'ННR QOIIlIQНIIННR МflQUЧНUJt 10,00 10,00 50,00 50,00 50,00 
6rюкleДНЗ 

--поквзнuки: 
Idлькictnb закладів 1 5 5 
заовзпеченюmь МВ7Jичнux олоКlfl 40,0 73,3 100,0 
необхідним аснашеННRМ. " 
4. 3а6езпечеННR дітеО питною еодою 241,9 241,9 241,9 241,9 241,9 241,Е 
·Йодіс-Еталон· 

Показники: 

кількість іЬЛвг на оік. шт • 8640 8640 
. 

8640 
ваатість 1 (J,ЛRгu гон. 28 28 28 
наама споживаННR в двнь літDів 0,2 0,2 0,2 
Завдання 3. За6взпечення здійснення належноro рівня навчаль,но-виховноrо процесу у ДНЗ 
Заходи: 201,3 8,0 193,3 561,8 8,0 553,8 529,2 8,0 521,2 
1'nридбаННR іграшок та навчального 
матерІалу 55,0 55,0 80,0 80,0 85,0 85,0 

Показники: 

кількість закладІв 15 15 15 
видатки на 1 дитину в рІк, грн. 15,6 22,2 23,6 
2. ОснащеННR методичних каБІнетів 
ДНЗ 55,8 55,8 61,0 61,0 26,2 26,2 

Показники: 

кількість закладІв 5,0 5,0 5,0 
кількІсть комп·ютерlв 8,0 7,0 
видатки на 1 дитину в рІк, грн. " 15,8 16,9 7,3 ·1 

3.-ПроввдеННR МІського фестивалю 
длR дошкlльнцюв 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Показники: 

кількість захООlв 1 1 1 
видатки на 1 дитину в рІк, грн. 1,7 1,7 1,7 
". Проведеннв oгnBдY-КOHКYPCY 
спецlanlзованих каБІнетІв ДНЗ 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

3 



І 8 9 10 11 12 13 , 
І 5 • 7 

І ~ 

І Г7D1rUHикu: 1 
'кІлbКit:mь захofJiв 1 1 

Iкілb1dcmь cneЦoкafJiHemls у закладІ 5 5 5 

кїльNlcmь nвреможців 15 15 15 

і. ОНOflЛенНR матеріально-технічноf 82,Б 82,S 412,8 412,8 410,0 410,0 
іази CnOQmueHUX та музичних запіе 

Показники: 
rри6ання спортінвентарю, кількість 1 9 5 
,акладів 
,аміна обладнання на спортивних 1 9 5 
,айданчиках, кількість закnадів 
7ридбання дитячих музичних 2 13 
'l!кecm~i8, комплектів 
rrQидбання фОQтепіано, штук 1 9 5 
відсоток оснащеності 66 666 1000 
видатки на 1 dumUHV в оік. вон. 23 115 114 
Завдання 4. Виконання caHltapho-rlrlєнічних вимог утримання ДНЗ 
Заходи: 1900,Б 1900,S 3690.5 3690,5 1801,0 1801,0 
1. Заміна посуду, м"якого інвентарю, 0,00 817.90 817,90 817,90 817,90 
меблІв 

Показники: 

кlnькість замадів 5 5 
видатки на 1 dumUHV в оік. вон. 227 227 
2. Проведення Kaniтan~Hoгo ремонту 110,0 110:0 330.0 330,0 110,0 4 110,0 хаDчоблоюв 

Показники: 
кlnькlсть замадІв ·1 . 

3 1 
вІдсоток харчоблоків, у яких 

73 93 дотоимано вимови СЕС 100 
3. Устаткування харчоблокІв 150,0 150,0 270.7 270,7 необхідним обладнанням 93.4 93,4 



-- 8 9 10 11 12 13 1 , 5 , • 7 ,. ., 
f nOКВзниltU: 

81,8 100,0 
/вitk:DnюК оснвшвнocm/ ХВDчo6Jюків 44,4 
14. ПpoвeiJeННR каnіmaльного ремонту 165,0 165,0 385,0 385,0 275,0 275,0 
nрвленьДН3 

Показники: 

кількість закладІв 3 7 5 
ВIOCOmОК nралень, у RкuxoompUMaHo 

20,0 66,6 100,0 
BиMDгиCEC 
':». YcmamкyвaHHR пралень неоfЖюним 

100,8 • 100,8 199,2 199,2 114,0 114,0 
обладнаННRМ 

Поквзникu: 
Вlосоток оснвщеностl nралень 200 666 1000 
& ~, . 585 585 278.2 2782 1118 1118 

Показники: 
довжина огооожі на зам;нv- метп;в 4500 2140 О 8600 
ваптість 1 м огопожl гпн 130 О 1300 1300 
кількість закладів 1 5 2 
7. Ремонт відмостки 292,5 292,5 195,0 195,0 101,4 101,4 

Показники: 
площа відмостки, КВ.метрів 1500 1000 520 
вартість 1 КВ.М вІдмостки, грн. 195 195 195 
кlnькість закладів 3 2 1 
8. Заміна дахів на шатрові 778,8 778,8 980,0 980,0 

Показники: 
площа дахІв, кв.метр/в 1100 1400 
вартІсть замІни 1 кв.м даху, грн. 700 700 
кількість закладів 3 

, 
2 

9. KaniтВnЬHий ремонт дахів 94,9 
Показники: 

94,9 57,0 57,0 

площа дахів, КВ.метрів 1460 875 
вартість ремонту 1 КВ.м даху, грн. 65 65 
кlnькість закладів 1 1 
10. Заміна асфвnьтового покриття 
територій ДНЗ 27,5 27,5 27,5 27,5 

5 



І І • • 7 8 В 1а 11 12 І 13 , 
І ~ 11 

F ~1tU: І 
(nЛOЩlІ mepumoplо. ltfI.мem_ 250 250 

/вapmir:mb lЮltPumtnR 11tf1.M, гри. 110 110 

lrIлbКit:mь заlUlаiJiв 5 5 
11. Проведеннн демонтажу та 
встановлеННR павїльонів, ремонт 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 
майданчиків 

Показники: 
кількість павinьонів, шт. 50 50 50 
кinькість майданчиків, одиниць ,- -- .: 

кількість закладів 5 р .... : ' .. 5 5 
~ * ,... .. - \'\ 

Ф СІ .~. :1'" .j' ::-:~ 

I;~ 
':) ~\i 
~' Секретар ради ~ ~ .. ! ~~O~ С8лDЖIDI.В. 

-І- _/ 

~ "~,,~ e~ ,_# • . ' 



ПодаJlJlЯ: 

lІачanы�lfкK управління освіТIІ ~.L.....I-__ В.І. 0 __ 

1l0ГОДЖСIIІІО: 

1t1CT)'11111IK міського голови 
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