
ПРОЄКТ Програми для дошкільних навчальних закладів Липовецької 

територіальної громади  «Світ дитинства» на 2021 рік 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Дана Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України 

«Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Бюджетного кодексу України. 

На території Липовецької міської ради проживають 1308 дітей дошкільного віку 

та діють 10 дошкільних навчальних закладів, які відвідують 500 дітей.  Заклади 

забезпечують повний комплекс освітніх послуг визначених Законом України «Про 

дошкільну освіту» та державними програмами затвердженими Міністерством освіти 

та науки України. 

Реформування соціально-економічної і політичної систем розвитку України 

припускає багатофункціональну перебудову всіх сфер діяльності, в тому числі, і в 

освіті, яка потребує змін в організації та у змісті сучасного педагогічного процесу.  

Визнання необхідності свідомого управління змінами, їх передбачення, 

регулювання, пристосування до зміни зовнішніх умов прискорює процес оновлення 

методів та форм роботи ДНЗ. Тому постає питання перегляду деяких підходів до 

планування діяльності дошкільних навчальних закладів. Значного поліпшення 

потребує оновлення навчальної бази закладів, використання інтерактивних форм 

впливу на педагогічний процес, організація навчання дітей за методиками та 

технологіями, які активізують розумову діяльність та творчо організовують освітній 

простір.  

На сучасному етапі слід приділяти особливу увагу реалізації оновлених завдань, 

змісту співпраці педагогів і батьків, створенню умов оптимізації цього процесу. 

 Тому Програма підтримки дошкільних навчальних закладів Липовецької 

територіальної громади на 2021 рік (далі - Програма) визначає стратегічні 

пріоритети розвитку установ, започатковує організаційні шляхи реалізації, 

обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує педагогів до реалізації ціннісних  

пріоритетів особистості, суспільства та держави на засадах європейських вимірів 

якості освіти.  

Програма спрямована у площину цінностей особистісного розвитку, 

варіативності і відкритості дошкільних закладів, зумовлює модернізацію факторів, 

від яких залежить якість навчально-виховного процесу, зміст, методи, форми 

навчання і виховання, система контролю і оцінювання, управлінські рішення, 

взаємовідповідальність учасників навчально-виховного процесу. 

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Метою Програми є  поліпшення умов організації повноцінного навчального 

процесу в дошкільних навальних закладах громади, забезпечення якісного 

функціонування інфраструктури дошкільних закладів. 

Основними завданнями Програми є: 



- збереження та  модернізація матеріально-технічної бази дошкільних 

навчальних закладів відповідно до задоволення освітніх потреб громадян; 

- створення належних умов для функціонування закладів, які 

забезпечують розвиток, виховання, навчання дитини, реалізацію 

інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників; 

- удосконалення нормативно-правового, науково-методичного, фінансово-

економічного забезпечення; 

- удосконалення професійної компетентності педагогів; 

- оптимізація роботи з батьківською громадськістю. 

       - Забезпечення потреби в асигнуваннях на: 

• забезпечення в повному обсязі умов оплати праці та розміру 

мінімальної заробітної плати; 

• проведення розрахунків за енергоносії, які споживаються 

дошкільними навчальними закладами , не допускаючи будь-якої 

простроченої заборгованості; 

• оплата послуг (крім комунальних) для функціонування закладів 

дошкільної освіти 

• матеріально- технічне забезпечення 

3. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, 

благодійних внесків громадян, установ та організацій, цільових коштів, інших 

надходжень не заборонених законодавством. 

4. ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

На 2021 рік заплановано на фінансування заходів для виконання Програми  

Забезпечити: 

- модернізацію матеріально-технічної бази садочків (технологічне 

обладнання, оргтехніка, посуд, постільна білизна, іграшки, інше) – 200 

тис. грн.; 

- проведення ремонтних робіт по утриманню технологічного обладнання, 

приміщень, будівель, елементів благоустрою; 

- залучення вихователів і вихованців до участі в загальноміських творчих 

конкурсах і фестивалях та сприяти їх участі в районних, обласних та 

всеукраїнських заходах; 

- сприяти роботі творчих майстерень, що діють в дошкільних закладах; 

- оплату харчування дітей пільгових категорій; 

- оплату послуг; 

- впровадження системи управління безпекою харчової продукції. 

Організація харчування дітей у ДНЗ належить до пріоритетних завдань 

виконавчих органів місцевого самоврядування, які зобов’язані забезпечити 

харчування дітей  пільгових категорій, та передбачати на цю мету видатки з 

місцевих бюджетів. 

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 667 від 

21.11.2002 року(зі змінами) Про затвердження Порядку встановлення плати для 



батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та  інтернатних 

навчальних закладах вартість харчування обраховано наступним чином: в 2021 році 

251 робочий день, ДНЗ громади відвідує 500 дітей, 500*251= 125500 – дітодня.  

125 500,0*7,97 грн. = 1000235,0 грн. 

Виконавчому комітету міської ради при формуванні бюджету передбачати 

кошти на фінансування заходів визначених Програмою, у тому числі, забезпечити 

фінансову підтримку часток співфінансування для реалізації проектів громадських 

організацій по вирішенню проблем закладів за умови залучення додаткових коштів з 

інших джерел.  

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Основними результатами розвитку дошкільних закладів будуть системні 

позитивні зміни, зокрема: 

- підвищення рівня професійної підготовки вихователів з формування 

духовної, моральної, правової, художньої, етичної культури дошкільника; 

- активна участь громадськості, батьків до формування освітньої політики 

закладів; 

- зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ; 

- залучення додаткових коштів на вирішення проблем дошкільних 

закладів; 

- підвищення комфорту перебування дитини в ДНЗ міста; 

- забезпечення для населення міста державних гарантій доступності та 

рівних можливостей отримання повноцінної дошкільної освіти; 

- 100 % охоплення дітей 5-річного віку різними формами дошкільної 

освіти. 

Дослідження про результати виконання основних завдань Програми буде 

здійснюватись у формі звітів керівників ДНЗ щорічно. 

6. Контроль за заходами виконання Програми 

Координацію виконання Програми та контроль за використанням коштів, 

виділених на її фінансування, покладається на постійну комісію з гуманітарних 

питань та комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

Управління освіти, культури, молоді та спорту організовує контроль за станом 

впровадження і реалізації заходів цієї Програми та в термін до 01 листопада 2021 

року надає узагальнюючу інформацію виконавчому комітету Липовецької міської 

ради про стан її виконання. 

 

 


