
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

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

затвердженої рішенням Броварської міської ради 
14.01.2008 р. Н!! 600-32-05 за 2009 рік 

Розглянувши подання управління освіти від 16.12.09р. заN!!1321, на виконаиня 
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 рішенням Броварської міської ради 07.07. 2005 р. 
N!! 759-35-04, керуючись статтями 25, 27, 32 Закону України <<Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки депутатських комісій з 
гуманітарних питань, соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, 

фінансів і цін, Броварська міська рада 

ВИРШІИЛА: 

1. Інформацію про хід виконання міської програми «Дошкільна освіта» на 2008-201 О 
р.р., затвердженої рішенням Броварської міської ради 14.01.2008 р. Н!! 600-32-05 
ВЗJlТИ до відома (додаєrься). 

2. Фінансовому управлiнmo (Коврига е.п .. ) передбачити кошти ва реалізацію 
заходів програми на 2010 р. 

3. Управлінню освіти (онищенко В.І.) забезпечити реалізацію основних заходів 
програми. 
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Інформація 
упраВЛін~ освіти Броварської міської ради 

про ХІД виконання міської програми 

«Дошкільна освіта» на 2008-2010 р.р. 
за 2009 рік 

Регіональна політика щодо розвитку дошкільної освіти в місті 
зорієнтована на забезпечення повної та збалансованої системи освітніх 
послуг населенню, створення належних умов для здобуття дітьми дошкільної 

освіти, реалізацію основних напрямів оновлення змісту дошкільної освіти. 
Дошкільний навчальний заклад розглядається нами як соціально-освітня 

система в інфраструктурі міста, яка може вирішувати завдання соціальної та 
педагогічної компенсації умов для повноцінного розвитку особистості 
кожної дитини. 

Відповідно до потреб громадян та забезпечення прав дітей на отримання 
дошкільної освіти створено різні типи дошкільних навчальних закладів. 
Стала реальністю їх варіативність та різноманітність залежно від форм 

. власності, призначення, контингенту дітей, режиму їх перебування, 
інноваційності підходів, змісту та методів виховання. 

у місті сформована оптимальна мережа дошкільних навчальних 
закладів, яка цілком задовольняє потребу охоплення дітей дошкільною 
освітою. 

Мережу дошкільних навчальних закладів міста складають 16 днз 
комунальної власності та 2 ДНЗ приватних із загальною кількістю 3850 дітей 
у 153 групах, що становить 83% від загальної кількості дітей дошкільного 
віку. Збільшення мережі у порівнянні з минулим навчальним роком 
відбулось за рахунок вивільнення оренди в ДНЗ «Ромашка» (2 групи), та 
розміщення перших Ю1асів на базі зоm в ДНЗ <<Калинка» (2 групи). 

У 16 днз комунальної власності до послуг батьків чергові та 
цілодобові групи, спеціальні та групи компенсуючого типу, комбіновані та 
санаторні днз. 

у сучасних умовах дошкільна освіта повинна забезпечити дитині 
належний мінімальний рівень житrєвої компетенції, що зробить ії 
особистість адаптованою й адекватно зорієнтованою у навколишньому 
середовищі, підготовленою до системати;ного навчання У школі. За. OCT~ннi 
5 років матеріально-технічна база дo~ь~ навчальних закладІВ МІста 
Постійно оновmоєтьСЯ за рахунок КОШТІВ MlcцeBO~O бюджету: пр~бання 
меблів, обладнання харчоблоків, ремонт с~еХНlКИ, оснащення, IГPOB~ 
майданчиків, проведення поточнИХ реМОНТІВ, придбання комп ютеРНОl 
техніки. 

Звільнено від оренди та відкрито 4 групЬ У ДНЗ <<РомaIПIW) та 
«КалиНКа» (охоплено 120 дітей). 

В. дахи ДН3 «Джерельце» (50 тис. грн .. ), проведено 
lдремонтовано . 

ремонт павільйонів (67,6 тис.грн.) за бюджетнІ КОШТИ. 



Проведено капітальний ремонт ясельного корпусу та харчоблоку ДНЗ 
<<Віночок» (120,3 тис.грн. бlOджетних коштів). 

Проведено в усіх дошкільних закладах ремонти до нового навчального 
року та за приписом СЕС (вбиральні, харчоблоки, групові кімнати та ін. - за 
спонсорські кошти на суму 485 тис. грн.). 

Придбано технологічне обладнання та холодильне обладнання 
(м'ясорубки, овочерізки, кухонні плити на суму 43 тис. грн. бюджетні кошти 
кошти). Придбано нові меблі у групи ДНЗ «Ялинка», «Віночою>, <<РОМапІКа», 
<<Барвінок», «Малятко», «Джерельце», ( на суму 54 тис. rpH. спонсорські 
кошти). Придбано кухонний посуд (на суму 7 тис. rpH .. спонсорські кошти). 

Харчування у ДНЗ - 8-16 rpH. (50% - за рахунок місцевого бюджету). 
На час літнього оздоровлення в ДНЗ міста додатково було зaкmoчено 

договори на поставку продукції сільського господарства на ранні овочі та 

фрукти на суму 136 тис. грн., забезпечено виконання натуральних норм з . 
основних ПРОДУКТ1В харчування за санаторними нормами. 

Необхідно відмітити, що рішенням виконавчого комітету від 
09.06.2009року за N!! 277 «Про закріплення підприємств, організацій, 
комерційних структур міста, з метою шефської допомоги закладам освіти 
міСТа», закріплені підприємства, більшість яких реально допомагають 
дошкільнятам у придбанні будівельних матеріалів, сантехніки. Це ТОВ 
<<Автопас-К» (директор Білоконь В.О.), мережа «Форум» (МельНИ!( С.Б.), 
філія « Меркс-Груп» (Філіпович І.М.) та інші. 

Також плануєrься капітальний ремонт та будівництво іrpових 
майданчиків на території дошкільних навчальних закладах міста, ремонт 
харчоблоків днз <<Колосою>, <<ялинка», «Теремки». Ремонт даху ДНЗ 
«КалИНКа» та оновлення меблів і м»якого інвентарю. 

Начальник управління освіти В.І. Онищенко 
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i...mcn.laa 330 730 
12.РсмоІСІ' rpyn.c8IrraJuuat 1RlOДQnacтaЧlUUIІ 110,4 1211t4 110.4 31,0 83'" 110,3 110,3 "" АОш1М1dU1Х 3111U1&11ia ас:ат, 
ПDllll3l11nat: 
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шraаиаlOt AOJМIemaцiI 

Uln'iCТlt ТІМі IOAOnacta'I8JIIlI 600 600 
1 naraкииА "1m» 
_1dcn.~aClAsaa_ 30 
IIIIOWII niaaaПl.ICLМ. 1622 524 
-PJim, lм1 5'2 592 
маша ст ......... 1560 612 . 

lм2 400 400 
маша ncnaJIкїа lмZ 1622 524 

І •• ..м-.. lм2 330 .І " -- ~ 330 
Нa'IIUIWIIIXynpauillltll ClC8in.~ ~ В.1.0.IІІЩСИао 

НJl.ОWJlllllO 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
УНР АВЛlНВЯ ОСВІТИ 

07400 М. Бровари, вул. Гагаріна, 18, тел (294) 5-14-81(ф.), 5-14-82, 7-23-79 

від {Є, /J. 09 Н!! 13оі1 
НаН!! за --

~ (}ІМ4 

~~·.r.1 
Виконуючому обов' язки міського 

#t( голови - секретарю ради 
Сапожку І.В. 

~i ./v f 

1~1 lі, 09. 
ановний Ігоре Васильовичу! 

Упр . освіти просить вКJПOЧИТИ до порядку денного чергової сесії 
Бровар~ькоі міської ради такі питання: 

• Про хід виконання міської програми «Дошкільна освіт&» на 2008-2010 
р.р., затвердженої рішенням Броварської міської ради від 14.01.2008 р. 
Н!! 600-32-05. 

• Про хід виконання міської програми «Загальна середня освіт&» на 
2008-2010 р.р., затвердженої рішеННJIМ Броварської міської ради від 
14.01.2009 р. Н!! 601-32 .. 05. 

• Про хід ВИІСонання міської програми <dIозaшICЇJIJJJl» на 2008-2010 р.р., 
затвердженої рішеННJIМ Броварської міської ради від 14.01.2009 р. N!! 
602 .. 32-05. 

• Про додаткові штатні одиниці у закладах освіти на 201 Ор. 

В.о.начальника управління освіти
зсtyпник начanьНИІСа О.Н.Лохова 
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