
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОКОВА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 12.09.2019       № проект
с. Миколаївка
Про внесення змін до Програми 
підтримки та розвитку дошкільної 
освіти Кровненської сільської
ради на 2019 рік

Керуючись  статтею  26,27,32  Закону  України  «  Про  місцеве
самоврядування в Україні» ,  згідно ст. 77 ,91 Бюджетного кодексу України
сільська  рада вирішила:

1. Внести зміни до  програми підтримки та розвитку
дошкільної освіти Кровненської сільської ради на 2019 рік.
 (далі - Програма), а саме:

1.1 Додатки 1-3  викласти в новій редакції .

2. Відповідальним за виконання заходів Програми забезпечити реалізацію 
встановлених завдань, про хід її виконання звітувати один раз на рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань місцевого самоврядування, соціально-економічного розвитку громади,
планування бюджету, фінансів, підприємництва та торгівлі.

Сільський голова С.В.Самотой



                                  Додаток № 1ПРОЕКТ
                                                  до рішення 39 сесії 7 скликання

                                                                   Миколаївської сільської ради 
                                                                   від 12.09.2019 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ  ДОШКІЛЬНОЇ
ОСВІТИ КРОВНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

НА 2019 РІК

1. Ініціатор розроблення програми
Виконавчий комітет   сільської 
ради

2.

Дата, номер і назва 
розпорядчого документа органу 
виконавчої влади про 
розроблення програми

 Виконання вимог ст.77 
Бюджетного Кодексу України 

3. Розробник програми Виконавчий комітет сільської ради

4. Співрозробники  програми ДНЗ ясла-садок «Пролісок»

5.
Відповідальний виконавець 
програми

Виконавчий комітет  сільської ради

6. Учасники програми
ДНЗ ясла-садок «Пролісок»
Виконавчий комітет сільської ради

7. Термін реалізації програми 2019 рік

8.
Перелік бюджетів, які беруть 
участь у виконанні програми

Сільський бюджет

9.
Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, всього: грн.

1321736

9.1 Коштів сільського бюджету грн. 802906

9.2 Коштів районного бюджету грн. 518830

      

    



 2.  Загальна частина

       У державі, яка будується на демократичних засадах, виховання дитини є
справою всього суспільства,  що має  не  тільки визнавати право дитини на
щасливе дитинство, а й створювати для цього реальні умови. 
       Дошкільна  освіта  -   наявність  розгалуженої  мережі  дошкільних
навчальних  закладів,  у  населених  пунктах  району, доступних  для  кожної
дитини,  що  є  самодостатнім  стимулом  і  державним  освітньо  -  виховним
орієнтиром. Станом на 01 січня 2019 року мережа дошкільних навчальних
закладів по  Кровненській сільській раді становить  1 ДНЗ  ясла – садок «
Пролісок»,  який  розміщено  у  пристосованому   приміщенні.,  в  ньому
здобувають дошкільну освіту 39 дошкільнят (віком від 1,5 до 6 років). 
           По  Кровненській сільській раді  дітей віком від (0 до 6)років - 42, а від
(2  до 6 ) - 39. Дошкільною освітою охоплено – 90 %, від загальної кількості –
100.  Діти  п’ятирічного  віку  100%  охоплені  дошкільним  вихованням,
включаючи  дошкільні  групи  при  загальноосвітніх  школах  та  дистанційне
навчання.  
У дошкільних навчальних закладах працюють 5 педагогічних працівників, із
них : 2 педпрацівників мають вищу педагогічну освіту( в т.ч. 4 дошкільну
вищу педагогічну освіту), 3 мають середньо – педагогічну освіту.
            Навчання та виховання здійснюється за Програмою розвитку дітей
дошкільного  віку  «Я  у  Світі».  Проте,  виходячи  з  перспектив  розвитку
освітніх  потреб  держави,  зміст  дошкільної  освіти   потребує  якісного
оновлення.

Основним комплексом проблем сучасної  дошкільної  освіти  в  селі,  які
потребують  вирішення,  є  створення  умов  для  рівного  доступу  до  якісної
дошкільної  освіти.
Дана  програма розвитку  дошкільної освіти на 2019 рік (далі – Програма)
регулюється  Конституцією України,  Законами  України  "Про  освіту",  "Про
дошкільну  освіту",   «Про  внесення  змін  до  законодавчих  актів  з  питань
загальної  середньої  та  дошкільної  освіти  щодо  організації  навчально-
виховного  процесу»,  які  визначають  правові,  організаційні  та  фінансові
засади функціонування і розвитку системи дошкільної освіти, що забезпечує
розвиток, виховання, навчання дитини, ґрунтується на поєднанні сімейного та
суспільного виховання, досягненнях вітчизняної науки, надбаннях світового
педагогічного  досвіду,  сприяє  формуванню  цінностей  демократичного
правового суспільства в Україні.

Головними  проблемами,  що  постали  перед  системою  дошкільної
освіти у сільській раді , слід вважати: 

     - недостатня матеріально-технічна база дошкільного навчального 
закладу;
- необхідність постійного поліпшення системи соціального та правового 
захисту учасників навчально – виховного процесу у дошкільному



навчальному закладі; 
 - забезпечення системи дошкільної освіти, педагогічними кадрами, сприяння
їх підготовці, підвищення професійного рівня;
 - дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для розвитку дошкільної освіти.
3. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є:
- створення умов для здобуття доступної та якісної дошкільної освіти;

-  зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази; забезпечення 
економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації 
педагогічних працівників.
- забезпечення діяльності дошкільного навчального закладу

 4.Основними завданнями Програми є: 
 - збереження існуючої мережі закладів освіти;
 - зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів; 
- програмно-методичне забезпечення діяльності дошкільних навчальних 
закладів; 
- кадрове забезпечення дошкільних навчальних закладів; 
- забезпечення якісного медичного обслуговування ; 
- забезпечення харчування дітей  та створення умов для повноцінного 
відпочинку та оздоровлення в оздоровчий період;
- забезпечення основної діяльності дошкільного навчального закладу;
      Завдання та заходи виконання програми наведені в Додатку  № 3 .
5.Організаційне забезпечення виконання Програми

 В основу функціонування дошкільної освіти покладено принцип 
консолідації органів місцевої влади, громадських структур для вирішення 
проблем навчання та виховання дітей дошкільного віку. 

 Передбачені Програмою заходи, важливі як основа для побудови 
соціально-педагогічної системи, зорієнтованої на розвиток дошкільної освіти 

6.Фінансове забезпечення
Фінансування  заходів визначених Програмою, здійснюватиметься за 

рахунок  коштів районного бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів , 
надходжень загального та спеціального фондів сільського бюджету , інших 
джерел, які  незаборонені заканадавством України. Загальна сума 
фінансування становить 1228406 грн. ( Додаток № 2)

7.  Очікувані  результати  виконання  Програми
   
           1. Упорядкування  дошкільного навчального закладу відповідно до
потреб населення.

   2.Покращення матеріально – технічної бази відповідно до сучасних 
вимог.
           4.Забезпечення рівного доступу якісної дошкільної освіти . 
           5.Збільшення показників  охоплення дошкільною освітою дітей від 1 



до 6 років (до 100 відсотків).
           6. Забезпечувати постійне охоплення всіх дітей п’ятирічного віку 
дошкільною освітою. 
           7. Створення системи роботи з молодими батьками, діти яких не 
відвідують дошкільні навчальні заклади.  
           8. Забезпечення виконання натуральних та грошових норм харчування 
дітей дошкільного віку. 
            9. Підвищення якості навчально-виховного процесу, організації роботи
дошкільних навчальних закладів щодо збереження і зміцнення психічного і 
фізичного здоров’я дітей дошкільного віку. 
            10. Покращення програмно – методичного забезпечення діяльності 
дошкільних навчальних закладів.
            11.Модернізацію змісту та формування підвищення фахової 
майстерності педагогів шляхом використання інтерактивних методів 
навчання.

                                                         

 

Секретар сільської ради:                         В. Непийвода

                                                                           



                                                                              Додаток № 2 ПРОЕКТ
                                                                    до рішення 39 сесії 7 скликання 

                                                               Миколаївської сільської ради 
                                          від  12.09.2019 

Ресурсне забезпечення Програми  

Грн.
Обсяг коштів, які

пропонується
залучити на

виконання програми

Термін виконання
прграми

Всього витрат на 
виконання програми

1 2 3

Обсяг ресурсів всього, 
в тому числі:

1321736

Районний бюджет
2019 рік 518830

Сільський бюджет
2019 рік 802906

Секретар сільської ради:                         В. Непийвода




