
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИівськоІ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про хід виконання міської програми 
«ПозашкїЛЛя» на 2008-2010 р.р., 

затвердженої рішенням Броварської міської ради 
14.01.2008 р.Н!! 602-32-05 за 2009 рік 

Розгmmyвmи подання управління освіти від 16. 12.09р. за,N'g 1321, на виконання 
ст.14 Закону України «Про освіту», ст. 37 Закону Украіни «Про загальну середню 
освіту», положень «КОlЩептуально-програмного проекту розвитку освіти м. Бровари 
11 2005-2012р.р.», затвердженого рішенням Броварської міськоі ради 07.07. 2005 р. 
]'!! 759-35-04, керуючись статтями 25, 27, 32 Закону Украіни «Про місцеве 
самоврядуваввя в Україні», враховуючи висновки депутатських комісій з 
гуманітарних .питань, соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, 
фінансів і цін; Броварська міська рада 

ВИРШІИЛА: 

1. lиформацію про хід виковання міської програми <dIозamкi.лля» на 2008-2010 р.р., 
затвердженої рimеИИJIМ Броварської міської ради 14.01.2008 р. Н!! 602-32-05 за 2009 
рік ВЗПИ дО відома (додається). 

2 .. Фінансовому управлінню (Коврига С.П .. ) передбачити кошти на реалізацію 
заходів програми ва 2010 р . 

.3. Vnpавліивю освіти (Онищенко В.І.) забезпечити реалізацію основних заходів 
програми. 

4. Контроль за в~оваиням цього ріше 
ВИНоградову Л.М. . 

СеІСретар ради Сапожко І.В. 

. ," .. " 



подання : 

НачальнИК упрaвniнНЯ освіти 

. погоджено: 

Заступник міського голови 

~ 
В.І.Онищенко 
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Л.М.Виноrpaдова 

Нач8JIЬНИК юридичнОГО відділу 
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В.о.начвnьвика загального 

відділу - головний спеціаліст 

Голова поcriйиоі К9місії 
з ryмaвiтарвих питань 

Гопова поcтiitиоі комісії з mrraвь 
соціanьио-економічвого та 
культурноro розвитку бюджету 
фінансів і цін , , 

І , . , 
, : . , , . 

~~Н-~~~~--
Л.М.Шило 

--:f'.......,~----- А.В.КривоНОС 

--~I-fШ~-- А.В.Булка 



Інформація управління освіти 
про хід виконання міської програми 

«ПозашкілЛJI» на 2008-2010 р.р. 

у. позашкільних закл~~ організована робота 22 творчих об'єднань, 89 
ГУРТКІВ ( груп 339),.6 ВІДДІлень шести видів спорту (гандбол, футбол, 
плав~ня, ху~ожня ~lмнастика, ли~ні перегони, хортинг), 19 спортивних 
сеКЦІИ, клуБІВ за Інтересами. РІЗНИМИ формами позашкільної освіти 
охоплено 4916 дітей. 

Аналіз CT~ і р~звитку позашкільної роботи з дітьми та учнівською 
молоддю 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. Тут створені всі 
умови ДJUI безоплатного навчання дітей в позаурочний час. 

Позашкільна освіта та виховання - процес безперервний. Він не має 
фіксованих термінів завершення і послідовно переходить із однієї стадії у 
другу: від створення умов сприятливих ДJUI 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 освіти та виховання у 
порівнянні з базовою і професійноlO освітою rpунтується 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 нестандартні сть та варіативність. 

В місті працює п'ять позашкільних закладів освіти, які ведуть свою 
роботу за різними напрямками: науково-технічний, художньо-естетичний, 
туристсько-краєзнавчий, спортивно-оздоровчий, еколого-натуралістичний та 
інші. Вихованці всіх позашкільних навчальних закладів міста є активними 
учасниками міських конкурсів, заходів та свят, а також переможцями 

обласних та всеукраїнських конкурсів. 
Одним з найбільших позашкільних закладів є нвЦ1М , в якому 

протягом року навчалось понад 1500 учнів та вихованців. Директор закладу 
Ткачук 1.0. активний учасник міжнародних науково-практичних 

конференцій, семінарів для KepiBH~~B поз~них ~~aдiB. освіти. 
Враховуючи висновки та ПРОПОЗИЦIl експеРТНОl КОМІСII РеГІональна 
експертна рада визнала НВЦТМ м.Бровари Київської області, атестованим з 
відзнакою. На базі нвцтм створено компл~ксну.. установу другого 
атестаційного рівня. (професійний заклад + позашюльнии заклад). CT~OpeННJI 
в місті комунального навчального заКJIаду ~OBOГ~.. тиП?' :- УНІкальна 
Можливість проводити роботу з метою ПР~ФОРІєнтацll УЧНІВ 1 паралельно 
РОзвивати творчі здібності учнів та B~OBa~IB. . 

ДЕШJ; «Камелія» - це позашкшьнии заклад, який спрямовує ТВОРЧІ 
ПОПJVТl'и • их працівників на вдосконалення навчально-виховного 

-" А"'А педaronчн .. ф' 
пр . . СПІ·впраці з батьками І громадСЬКІстю, ормування 

оцесу, аКТИВІЗацuo 



власноГО позитивного іміджу в освітній системі регіону. Вихованці цього 
закладу - є переможцями обласних, всеукраїнських конкурсів, виставок, 
Міжнародного фестивалlO сучасного танцlO. Слід відзначити кращих 
педагогів закладу - Якуша Наталія Михайлівна - керівник художньо
естетичного напрямку «Фітодизайн», Чечельницька Оксана Степанівна -
керівник хореоrpафічного колективу «Оксамит». 

Будинок дитячої та IОнацької творчості м.Бровари - є потужним 
презентатором національної ІСУЛЬТУРИ в такому значному регіоні, як 
пристолична Броварщина, добре розуміє важливість своєї місії у справі її 
подальшого розвитку та пропаганди в умовах сучасного світу. В закладі 

працює ціле rpOHO педагогів однодумців, які не жаліють зусиль для навчання 
та виховання підростаючого покоління - майбутнього обличчя української 
нації. Обличчям колективу є народний хореографічний ансамбль «Галатея» 
керівник Лисохмара Наталія Олександрівна, народний вокальний ансамбль 
«Калинка» керівник Шумовська Любов Василівна, зразкова студія 
образотворчого мистецтва «Вернісаж» керівник Лобода Марина 
Володимирівна, гурток художнього слова «Горислово» - керівник Шмаль 
Михайло Михайлович. Поряд з заслуженими педагогами плідно працює 
плеяда молодих педагогів: Маринич С.В.- керівник хореографічного 
ансамбmo «Каприз», Пінчук О.В. - керівник гуртка бісероплетінни. 

ПротJlГОМ 2009 року були проведені загальноміські заходи: 
• РІЗДВЯНІ ДЗВОНИ - січень, Будинок дитячої та юнацької 

творчості; 

• ВЕЧІР ЗУСТРІЧІ ВИПУСКНИІ<ІВ МИНУЛИХ РОКІВ - moтиі, 
заклади освіти міста; 

• ВИСТАВКА ГУРТКІВ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСn - moтий, до 
дня виведення військ з Афганістану, Навчально-виробничий 

центр творчості молоді; 
• «ПОІІЕJПOШКА 2009» - березень, Навчально-виробничий цешр 

творчості молоді; 
• ЗВІТНИЙ КОНЦЕРТ НА ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ 

<<НАРоДНИЙ худоЖНІЙ КОЛЕКТИВ» (<<Калинка», <<Гала тею) ) 
- березень, БДЮТ. 

• ЗМАГ.АННЯ ЮІР - травень, (зоm N!!3 - переможці обласного 
конкурсу (І місце) та учасники Всеукраїнського конкурсу в мдц 

<<Артею). 
• ЗАГАЛЬНОМІСЬКЕ СВЯТО «Випуск - 2009» - червень ; 
• <<Мистецька алея» до Дня міста - вересень; 
• «День працівників освіти» - жовтен~; . 

. тавка історико-теХНІЧНОГО стендового моделІЗМУ 
• МІжнародна вис . цтм. 

<<МІКРО-МОДЕЛЬ -2009» - на базІ НВ.., . 
... промислового дизаину <<Арт-факторш» - на 

• МІСЬКИИ конкурс . 

базі НВ~; ДНЯ Св. Миколая (ДЕІЩ <d(амелію»). 
• СВЯТКОВІ Дlиства до 



У позашкільних закладах освіти за рахунок спонсорських і благодійних 
коштів проведені ПОТОЧ~і ремонти, закуплено меблі та коCТJОМИ, обл&ДнанНJ[, 
зроблено передплату пеРІОДИЧНИХ видань. 

Наприклад, по НВЦТМ: 

• Передплата на суму 3620 грн,; 
• Придбання кухонного обладнання на суму 8255 грн.; 
• Ремонт харчоблоку- 28855 грн.; 
• Шафи-роздягальні для танцІОВального колективу на суму 18900 грн.; 
• Заміна вікон (9 ШТ.) - 17578 грн.; 
• Поточні ремонти - 41400 грн. 

ДЕНЦ «Камелія»: 
• Придбання ІСОСТІомів - 27110 грн.; 
• Господарчі потреби, канцтовари - 20892 грн.; 
• Меблі, оргтехніка - 9099 грн. 

НачаЛьник управління освіти 
В.І. Онищенко 
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