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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИУВСЬКОУ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про ]ОТВСРДЖСІІІІЯ I\IЇськоі nporpOl\ll1 
ССПО]ОIllКЇлля)) 1102008-2010 р.р. l 

Відповідно до подаllllЯ управління освіти від І 3. І 2.07р. за Н!! 1543. 110 

виконання ст.14 ЗаКОIlУ України «Про освіту», ст.19 Зако,,~ УкраїНIІ «Про дошкілыlу 
освіту)), положень «Концептуально-програмного проекту розвитку освіти м. Бровари 
на 2005-2012р.р.)), керуючись статтею 26,1t.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 «Позашкілля)) на 2008-20 І Ор.р. (додається). 
2. Фінансовому управлінню (начальник Зеленська А.М.) передбаЧИТIІ 

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 заступника міського 

голови Шестопал Л.П. 

Секретар ради 

м.Бровари . 
від (11, О/. ~Ocfp. 
Н'1 єо,t - З:L ·06" 

Сапожко І.В. 



IluДUlІІlИ : 

Нt1'IМlaIllIК управління освіти 

Погодженно: 

секретар раДlі --'ft---- І.В. Сana; 

заступнltк міського голови 

IІt1ЧnЛlaШIК IОридичного відділу 

начальник фінансового управлінНJI 

начальник управлінНJI економіки 

начальник загального відділу 

голова комісії' 

1 I)'МВllітаРНIiХ питань А.В.КрИВОIIL' 
_F---<F-...-.,.;;;----

Голова комісіі 

1 Пltтань бlОДЖету фінансів і цін А.в.БуJ151 

000067 



3аТВСРДЖСIІО: 

ріШСllllR Броварськоі 

1\1 і с ь к О і рад I1 

Biд_~~_OI ___ 2008p. 

Ке 60,/ - ~,) -Об -------

Міська программа 

«ПОЗАШКІЛЛЯ» 

на 2008-2010 р.р. 



І.Загальні положення 
• ~н~іЗ стану і розвиткr позашкільної роботи з дітьми та учніВСЬКОIО молоддю 

В МІСТІ СВІДЧИТЬ про наявНІСТЬ прогресивних ДОСЯПlень і позитивний вплив на 

творчий РОЗВИТОК особистості. У процесі свого розвитку позашкїnьна освіта і 
ВІІХОВання 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 ДnЯ творчої діяльності дітей та підлітків, до 

забезпечення їх співробітництва у творчому процесі та самостійної творчості, яка і 
формує потребу особистості у подальшому творчому СПРИЙНJПТі сві1У. 

Зміст позашкільної освіти та виховання у порівнянні з базовою і професійною 
освітою tpУН1УЄТЬСЯ на інших засадах. Такими засадами є особистісні замовлення 
дітей та іх батьків. Ці замовлення постійно розвиваються, варіюються, в чому і 
простежується безперервна динамічність цієї ланки освіти, ії нестандартність та 

варіативність. 
Сфера позашкільної освіти перебуває на важливому етапі розвитку, переходу до 

більш JlКiCHOГO 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 міст&, СПРJIМовуючи свої 
зусИJIJIJI 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 
підвищеНИJI _ості та інтенсивності вирішення завдань суспільства в галузі освіти. 

П. Мета програми: 

І) '" удосконалення системи виховної роботи, впровадження нових технолоnи 

організації виховного процесу в позаурочній та позашкільній дiJшьності 
навчальних закладів, спрямовані на розвиток особистості дитини, вихов8.ННJI 

патріота України, міста Бровари; 

) залучення освітніх, культурно-просвітницьких закладів, інших установ, 
ОРганізацій та широке коло громадськості до організаціі 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. 

ІІІ. ШЛЯХІІ реалізації npoгpal\lll: 

Opzolli30l(ЇR .lfl "стеl(ьиоі освіт" 
;ІІдllв;дуал"ІІ ІІХ зді611остеlі дітеli: 

dimeli то ІІідлітиів, розв"тои 

• B"pOBodJlcellllR ІІ0ВІІХ теХllолоzі,ї 0PZOlli301(ii BIL~OBIIOZO IIpOl(ecy: 
1. Забезпечення позашкільних закладів передпла11lИМИ 

виданнями, довідковою та фаховою літературою. 
Управnіння освіти 
2008-2010р.р 

2. Придбання комп'ютерної, відео- та музичної техніки. 
Управnіння освіти 
2008-2010р.р 

З. Видання довідника про надання послуг для дітей та lонацтва 
позawкїnьними закладами. 

Управління освіти 
2009-2010р.р 

3а6e:Jllеченнл з6еРl!3ІСеllНR ОСНОВНІІХ фондів ІІ0за",иілЬНІIХ заЮlодіtl: 
1. Капітальний ремонт ЦПФВ. 

Управління освіти 
2008-2009р.р 

2. Капітальний ремонт приміщень. підлоги та сантехніки 
БДІОТ. 

Управління освіти 
2009-20 1 Ор.р 

з. Капітальний ремонт харчоблоку НВЦТМ з облаштув8.ННJIМ 
ВИТJIЖJ(И та заміною обладнання.. . 

УпрaвnlНВJI ОСВІТИ 

2008р. 

4 Побудова гардеробу та огорожі ~цтм. . 
. УпрaвmНВJI ОСВІТИ 

2009-2010р.р 

S. Капітальний ремонт фасаду та ДeJПCИX приміщень ДЕІЩ 
«Камелія)). 



Управління освіти 
2008-2010р.р 

6. Капітальний ремонт тепло пункту БДІОТ 
Управління освіти 
2009-2010р.р 

ПОІІОВlfеlflfR Аrаmер;алыl-mехll;''lfо;; 6аЗll ІІ0заlllкілЬІІІІХ заlUlадів: 
1. Придбання сучасного обладнання та спортінвентарю ДJUI 

занять. 

Управління освіти 
2008-20 J Ор.р 

2. Оснащення гурткових кімнат новими меблями 
Управління освіти 
2009-2010р.р 

Заохочення талановитої молоді: 
1. Проведення щорічного міського свята «ВесНJIНИЙ зорепад» 



IV. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ. ПОКАЗНИКИ. 

тис.rpн. 
~ -

2008 2009 2010 

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

РаЗ0М Спец. РаЗ0М Спец. РаЗ0М Спец. 
Заr.фонд 

фонд 
Заr. фонд 

фонд 
Заr. фонд 

фонд 

1 S 6 7 8 9· 10 11 12 13· 

МІська nporpaMa "Позашкlльна 
асвlта" на 2008 - 2010 рр •• 1422.9 18,6 1404,3 1500,9 18,6 1482,3 737.1 18,6 718.5 
затверджена рІшенням сесП БМР 
від N! 

Мета: Розвиток IНДИВIДУanьних здlбностей І тanaH1Y молодих людей, забезпечення цlлlСНОі системи роботи позашкlльних 
закnадlв рlзних типІв ДnR створення умов всебlчноro РО3ВИТКУ особистості. 

Завдання 1. ОDraнlзvвати мистеuькv ОСВітУ вітей та ni.DnmciB та DD3ВИТОК іНДІВідуальних здІбностей дітей 
nОlRlзниlІи BUIfOH8HНII: 

«lnыdтьь позашldльних закnадів ад. 
5 5 5 

Idnь«ість викnадачlв, залучених да 
122.5 122,5 122,5 

занять у позашldльних закnадах, 
Idnыflcть ставо« працівниюв 

227.5 227,5 227,5 позашldnьних закnадlв ад. 
Idnьюсть учнІв у позашldnьних 4702 4702 4702 

"ол. 
4 Idnыdтьь проведених діта-гадин 04 

. 04 4 

занять 
88200 88200 88200 

Idnыdтьь призерle lfDН«ypcle, 
395 395 алlмпlад чал. 395 

Idnыdтьь проведених IfDHlfYPc/e, 
80 80 виставо« алlмпlад ад. 80 

eumQamu на 1 дитину в D/It, 2DН. 788,3 
"учНів, охоплених позашldnьною 
діяльністю да загальноr «lnblfDcml 48.4 
Іvчнів 

К1nьюсть гуртюв, ад. 349 350 
- 350 

1 
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І 10 І 11 , 12 , 13 , 

І 1 
, 5 І & І 7 І 8 І 9 

'ЗавданНІІ 2. ВПРОВUЖYВ8ТИ нов, технonопr орraні38цlr ВИXDВНОro процеcv 18,6 25,0 
3111lOiJU: 100.& 18,6 82,0 154.& 18,6 136,0 43.6 

1. ЗабезпечеННR ПНЗ 
rrередплатнuми еиданнями, 18.6 
~вlдиовою та фахОВОЮ 

18,6 18,6 18,6 

rJітеоатvooю 
показники: 

riлькість найменysань, шт. 80,0 
riлькість звклвдів 4,0 
:ереднн ввртість 1 найменуваННR, 233,0 
ІОН. 

2. Придбання иомп·ютерноr , Biдe~ 
та музичноr техніки (програмне 82.0 82,0 136.0 136,0 25.0 25,0 

забезпечення 8КЛЮЧНО) 

показники: 

кількість комп·ютеоів шт. 11 11 4 
ввотlсть 1 иомп·ютерв, грн. 50000 50000 5000.0 
кількість 8iдe~ та музичноr 10 
технІки одинииь ЗО 2 
середня 8вртість oдиHицl8lдe~ 2,7 
тв мvзичноr технІки 2,7 2.7 
Завдання 3. Забезпечувати збереження основних ФондІв позашкільних закnадів 
Заходи: 1191.4 0.0 1191,4 1139.0 0,0 1139,0 540.0 0.0 540,0 
1. Квпlтanьний оемонт ЦПФВ 420,0 420,0 

поквзники: 

ввртість проектн~кошторисноr 
4 докvментвшт. ган. 4 

. 4 . 4 

кlлькlcmь двеоеЙ. шт 15 
8вотість 1 двіііей, грн. 600 
кількість 81ион шт 23 
ввотlсть 1 вікна ган. 1500 
площв підлоги, КВ.М 350 
ввотlсть 1 КВ.М,· ііін. 592 
площа стІн І стелІ. n.М 330 
8вотість 1 n.М ган. 400 
nлощв fbBcaдv, n.М 120 
вартІсть 1 n.М, ган. 120 
кількість mvanетlв, одинииь 1 

• 



І 1 
, 5 І 7 8 9 10 11 1~ 13 

'2. Каnіmaльниі1 ремонт прим/-
щень, niдnoги та сантехніки БДЮТ 600,0 600,0 769,0 769,0 490,0 490,0 

показники: 

еартість проекmнrН«JшторисноТ 100,0 
дoКVMeHтaul1. грн. 
вартість 1 кв.м, грн. 550,0 5500 

ппоща підлоги, кв.м 82,8 130,0 

вартість 1 кв.м, грн. 592,0 5920 
кількість вікон, шт. 10,0 16,0 
вартІсть 1 вікна, грн. 2300,0 23000 
кількість туалетів 20 
3. Капітальний ремонт харчоблоку 
нвцтм з облаштуванням витяжки 121,4 121,4 0,0 0,0 

та заміною обладнання 
показники: 

плоша хаочоблокv. кв.М 
вартІсть облаштування витяжки, 16000,0 
грн. 

кількість одиниць кухонного 4,0 
обладняння, шт 

середня вартІсть 1 одиниці, грн. 1З,9 

4. Побудова роздягальнІ та огорожі 
в нвuтм 

0,0 320,0 З20,О 0,0 

показники: 

плоwа Dоздягальнl кв.м З50 
довжuне огорoжl,-6f . .. 4500 . .. 
вартість 1м огорожі 130.0 
5. КапІтальний ремонт фасаду та 
деяких поимlшень ЛЕни 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

показники: 

плошаdiасаду, кв.м 100 
кількІсть вІкон шт З 
ваотість 1 еlкна, гон. ЗООО 
плоша теплицІ, кв.м 80 
плоша санвузла, кв.м 4 
плоша наsчального кабlнетv, м 150 

3 



., 1 r 5 І 6 І 7 І 8 І 9 ---. 10 І 11 , 12 \ 13 

Завдання ... nOnOBHIOBaтft М&Терranьно-технrчнv 6B~ позвwlCfльних ЗВlСПвдfВ. 
311XD;Ju: 130.9 0,0 130,9 201.3 0,0 201,3 1535 0,0 153,5 

1. Прuд6aННR сучвr:нoгo обладнання 43,1 35,1 31,9 
та сnopтlН88нтврю дЛR звнять 431 357 37L9 

nOltВ3НUИU: 

иinыdmьb сnорт.lнвентврю, шт. 17 10 10 
клітиu, вкввріуми,тервріуми, шт. 3 3 3 
свдО8иD іН8ентвр,шт 10 5 6 
2. ОснащеННR гурткових кімнвт 87,8 

. 
87,8 171,6 

. 
НО8ими мебnRмu 

171,6 115,6 115,6 

nOКВ3Hикu: 

Idnыdmьb стОn;8 шт. 40 120 50 
8вотість 1 стоnв. аоН. 800 800 800 
иinькіcmь стinьаіі8 шт 55 200 200 
8вотість 1 стільUR. 20Н. 120 120 120 
кілыdтьь wвШ. шт. 41 43 43 
8вотlcть 1 шііdiи, аоН. 1200 .~ ~.1200 1200 

~~ ~ ",.а І І-; .... ~ 
І ~ .,,01 

r~~'~ 
~~,~V\ nr ~? J~Qt 
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~ 
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~. 
~~ 
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J JодаJШJl : 

Ilачanы�кK упрввлінНJI освіти -7-~ __ B.l.o~ 

Погодженно: 

заСТУПНJfК міського ГОЛОВJf 
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