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2. Напрями діяльності та заходи  Програми  підтримки та розвитку дошкільної освіти Кровненської сільської ради на 2019 рік.

грн.

№
З

№
 з
/

/
п

Назва напрямку
діяльності

(приорітетні
завдання)

Перелік заходів програми  Строк 
виконання
заходу

Виконавці Джерела 
фінансування

Орієнтовні  
обсяги 
фінансування (
вартість) 
гривень, у тому
числі:

Очікуваний результат

1
1

Збереження
існуючої мережі
закладу освіти

Збереження та розвиток дошкільного 
начального закладу

Протягом 
року 

Виконавчий 
комітет Сільський

бюджет
За потребою

Забезпечення якісною 
дошкільною освітою за різними
формами надання дошкільної 
освіти з метою забезпечення 
максимального охоплення дітей
від 1 до 6 років; виявлення 
шляхом соціально-
педагогічного патронату дітей, 
які не відвідують ДНЗ та 
сприяння їх залученню до ДНЗ 
для здобуття дошкільної освіти

2
2

Зміцнення 
матеріально – 
технічної бази

Поточний ремонт приміщення , 
дитячої площадки,

Придбання  господарських товарів, 
посуду

Протягом 
року

Протягом 
року  

Виконавчий 
комітет

Виконавчий 
комітет  

Сільський
бюджет

Сільський
бюджет

Створення умов для 
повноцінного  навчання та 
виховання дітей.

3
3

Забезпечення 
програмно –
методичної 

Виписка профільних періодичних 
видань

Протягом
року

Виконавчий
комітет

Сільський
бюджет

Узагальнення та популяризація 
передового педагогічного 
досвіду



діяльності 

4
4

Кадрове 
забезпечення

Забезпечення  підвищення 
кваліфікації педпрацівників та 
навчання  опалювача

Протягом  
року

Виконавчий 
комітет 

Сільський 
бюджет

Забезпечення  підвищення 
кваліфікації педпрацівників  з 
урахуванням нових підходів до 
навчання та виховання дітей 
дошкільного віку . 
Забезпечення  належного 
функціонування  топкової в 
опалювальний період.

5
5

Забезпечення 
якісного медичного
обслуговування

Забезпечення медикаментами та 
перев’язувальними матеріалами 

 Сільський 
бюджет

2000 Надання першої медичної 
допомоги та виконання санітарно
– гігієнічних норм щодо 
утримання приміщення

3
6

Забезпечення 
харчування дітей  
та створення умов 
для повноцінного 
відпочинку та 
здоровлення в 
оздоровчий період

Забезпечення  якісними продуктами 
харчування

Протягом  
року

Виконавчий 
комітет 

Сільський 
бюджет

Районний 
бюджет

Сільський 
бюджет 
( Власні 
надходження)

60000

15000

40000

Повноцінне та якісне 
харчування дітей, забезпечення 
фруктами тв. соками в 
оздоровчий період

7 Забезпечення 
основної 
діяльності

Забезпечення основної діяльності Протягом  
року

Виконавчий 
комітет 

Сільський 
бюджет

Районний 
бюджет

700906

503830

Забезпечення основної діяльності
( ст.77 БКУ)
Забезпечення виплати заробітної 
плати та розрахунків за 
енергоносії,оплата послуг ( крім 
комунальних)- дератизація та 
дезінсекція грн. технічне 
обслуговування та ремонт 
електрообладнання, пелетного 
котла
 послуги банку , послуги з 
обслуговування обладнання 
топкової, послуги з цілодобового 
спостереження  та технічного 
обслуговування пожежної 
сигналізації, поточний ремонт 
приміщення



 Проведення замірів опору ізоляції в 
ДНЗ ясла – садок « Пролісок».
Проведення вогнезахисної обробки 
дерев'яних конструкції даху 
господарської будівлі ( сараю) ДНЗ 
ясла – садок « Пролісок».;
 Для завершення поточного ремонту 
приміщення ДНЗ ясла – садок « 
Пролісок»-  придбання  червоно - 
коричневої фарби ( 4 банки) .;
 придбання фарби « Колорекс» (12 
шт) .; придбання фарби – грунт « 
Снежка» ( 6 відер по 14 кг) .
 придбання клеючої суміші для 
вкладання плитки ( 3 мішки). 
 придбання валіків ( 2 шт.) .
 комплект дверних ручок з замком ( 2
шт) . Придбання канцтоварів ( папір 
ксерокс ний, папки, файли).

 Секретар сільської ради:                                   В.Непийвода


