УКРАЇНА
НОВЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
міста КРОПИВНИЦЬКОГО
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від « 31 » січня 2019 року

№5

Про погодження проекту
рішення Новенської селищної ради
«Про затвердження Програми
розвитку позашкільної освіти
смт. Нове на 2019 рік»
Заслухавши інформацію заступника селищного голови з економічних
питань Семенюк Г.І. «Про затвердження Програми розвитку позашкільної
освіти смт. Нове на 2019 рік», керуючись статтями 29, 30, 52 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Новенської
селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Погодити проект рішення сесії Новенської селищної ради «Про
затвердження Програми розвитку позашкільної освіти смт. Нове на 2019
рік», що додається.
2. Заступнику селищного голови з економічних питань винести на
розгляд селищної ради проект рішення «Про затвердження Програми
розвитку позашкільної освіти смт. Нове на 2019 рік».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря
Новенської селищної ради.

Селищний голова

Лариса Гольша 31 99 26

С.ДЕНИСЕНКО

Проект№1037
Дата оприлюднення 09.11. 2018 р.

Погоджено
Рішення виконавчого комітету
від

2018 р.№

УКРАЇНА
__________________ сесія
Новенської селищної ради
м. Кропивницького
сьомого скликання
РІШЕННЯ
від “ “

2019 року

№

Про затвердження Програми
розвитку позашкільної освіти
смт. Нове на 2019 рік
Керуючись п. 22 статті 26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Закону України «Про позашкільну освіту»,
Положенням про позашкільний заклад, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 6.05.2001р. №433, Законом України «Про освіту»,
набрав чинності 28.09.2017 року та враховуючи протокол постійної комісії з
питань бюджету, податків, фінансів, планування, соціально-економічного
розвитку та інвестиційної політики № від « »
2019 року, Новенська
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму розвитку позашкільної освіти смт. Нове на
2019 рік (додається).
2. Включити Програму розвитку позашкільної освіти смт. Нове на 2019
рік до складу Програми економічного і соціального розвитку смт. Нове на
2019 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань бюджету, податків, фінансів, планування, соціально –
економічного розвитку та інвестиційної політики та секретаря Новенської
селищної ради.

Селищний голова

С. ДЕНИСЕНКО

Лариса Гольша 31 99 26

Проект
ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення сесії
Новенської селищної ради
сьомого скликання
від " "
201 р.№

ПРОГРАМА
розвитку позашкільної освіти
смт. Нового
на 2019 рік

смт. Нове

ВСТУП
Позашкільні навчальні заклади у своїй діяльності керуються
Конституцією України, Законом України «Про позашкільну освіту», Закон
України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017 року, Положенням
про позашкільний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 6.05.2001р. № 433, іншими законами України, указами
Президента
України,
постановами
Кабінету
Міністрів
України,
Національною доктриною розвитку України, рішеннями сесії селищної ради
та її виконавчого комітету.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ СЕЛИЩА
у 2019 році
Органами місцевого самоврядування селища Нове створені умови для
доступної позашкільної освіти відповідно до освітніх, культурних, духовних
потреб та запитів населення смт. Нове.
Державні заклади позашкільної освіти селища Нове утворені органами
місцевого самоврядування Новенської селищної ради за наявності необхідної
матеріально - технічної та науково - методичної бази, педагогічних та інших
працівників.
Відповідно до завдань, передбачених законодавчими та нормативними
документами у селищі затверджена і діє мережа позашкільних закладів
освіти селища, визначено типи та мету кожного позашкільного закладу. До
позашкільних навчальних закладів селища відносяться :
Центр дитячої та юнацької творчості «Центр - Юність»,
керівники гуртків -16,91 ставки; груп - 51; дітей - 664;
Школа естетичного виховання «В гостях у казки ».
керівники гуртків – 7,9 ставки; груп -17; дітей -331;
Відповідно до статті 21 Закону України «Про позашкільну освіту» в
позашкільних закладах селища працюють керівники гуртків, інші педагогічні
працівники з вищою педагогічною та іншою фаховою освітою. Всього у двох
позашкільних закладах працює керівників гуртків -24,81 ставки, діє 68 груп,
додаткову позашкільну освіту отримують 995 дітей і молоді селища.
Керівники творчих об’єднань забезпечені програмово - методичним
матеріалом, працюють за типовими навчальними планами і програмами
Міністерства освіти і науки, а також авторськими програмами. Для

керівників гуртків позашкільних закладів з метою підвищення їх фахового
рівня при

будинку дитячої та юнацької творчості і міської станції юних техніків діють
методичні об’єднання.
ГОЛОВНА МЕТА, ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ
ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У 2018 році
Головна мета – збереження мережі позашкільних закладів селища,
збільшення напрямків роботи гуртків, наповнюваність груп, що дають
можливість збільшити кількість відсотків дітей та підлітків охоплених
позашкільною освітою, створення умов для розвитку і самореалізації кожної
особистості формування покоління, здатного навчатися впродовж життя,
створювати і розвивати цінності громадського суспільства.
Позашкільні заклади повинні забезпечити:
- формування особистості, професіонала - патріота і громадянина України,
чітко зорієнтованого в сучасних реаліях і перспективах соціокультурної
динаміки, підготовленого до життя і праці у ХХІ столітті;
- збереження і продовження української культурно - історичної традиції,
виховання шанобливого ставлення до державних святинь, української
мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні,
формування культури міжетнічних відносин;
- виховання людини демократичного світогляду і культури, яка
дотримується прав і свобод особистості, з повагою ставитися до традицій
народів і культур світу, національного, релігійного, мовного вибору
особистості, виховання культури миру і міжособистих відносин;
- формування у дітей цілісної наукової картини світу і сучасного
світогляду, здібностей і навичок самостійного наукового пізнання;
- виховання здорового способу життя;
- формування трудової і моральної життєтворчої мотивації, активної
громадської і професійної позиції; навчання основними принципами
побудови професійної кар’єри і навичкам поведінки в сім’ї, колективі і
суспільстві в системі соціальних відносин і особливо, на ринку праці;
- організація навчально - виховного процесу з урахуванням сучасних
досягнень науки, педагогічної теорії, соціальної практики, техніки і
технології; наступність рівнів освіти і непреривність навчання; створення і
впровадження інформаційних технологій навчання;
- варіативність навчальних програм, індивідуалізації навчання і виховання;

- розвиток у дітей і молоді творчих здібностей, підтримка обдарованих
дітей і молоді, формування навичок самоосвіти і самореалізації
особистості;
- підтримка професійного зростання педагогічних та науково - педагогічних
кадрів;
- формування високої гуманістичної культури особистості, здатності
протидіяти негативним соціокультурним впливам і бездуховності,
профілактика бездоглядності, правопорушень.
встановлення та удосконалення зв'язків закладів дошкільної освіти з
батьками дітей та організаціями для реалізації поставлених перед закладами
задач з питань виховання і навчання гуртківців.
ЗАХОДИ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ВИКОНАННЯ
ПОСТАВЛЕНОЇ МЕТИ
Метою позашкільної освіти є розвиток здібностей дітей та молоді у
сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої
творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок,
необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та професійної
діяльності.
Позашкільна освіта може здобуватися одночасно із здобуттям
дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної)
та фахової передвищої освіти.
Компетентності, здобуті за програмами позашкільної освіти можуть
враховуватися та визнаватися на відповідному рівні освіти.

-

-

-

Створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості. З
цією метою:
при складанні мережі позашкільних закладів приділяти увагу формуванню
гуртків різних напрямів для задоволення потреби і інтересів учнівської
молоді;
підтримувати керівників творчих об’єднань, які працюють за авторськими
та експериментальними програмами;
сприяти співпраці позашкільних закладів освіти селища з громадськими
організаціями, спонукати їх до спільної роботи з Міжнародними
організаціями;
освоювати і впроваджувати новітні науковоємкі інформаційні технології.
здобуття позашкільної освіти забезпечується закладами позашкільної
освіти різних типів, форм власності та підпорядкування, іншими
закладами освіти, сім'єю, громадськими об'єднаннями, підприємствами,
установами, організаціями та іншими юридичними і фізичними особами.
З метою запобігання бездоглядності, профілактики правопорушень у
дитячому середовищі:

- особливу увагу приділяти роботі позашкільних закладів освіти у літній
період, передбачивши створення профільних таборів, роботу гуртків,
секцій, клубів;
- враховуючи можливості навчальних закладів, аналізуючи діагностичні
дані, залучати до гурткової роботи дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей з багатодітних та неповних сімей.
- спільно з працівниками регулярно проводити акції, які б залучали дітей
до позашкільної освіти;
- спільно з центром соціальних служб для сім’ї дітей та молоді Новенської
селищної ради проводити роботу по виконанню Комплексної програми
профілактики злочинності.
- порядок, умови, форми та особливості здобуття позашкільної освіти
визначається спеціальним законом.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗЕЧЕННЯ ПОЗАШКІЛЬНИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Фінансування позашкільної освіти смт. Нове здійснюється за кошти
засновника, за рахунок місцевого бюджета Новенської селищної ради.
Фонд заробітної плати для утримання позашкільних закладів складає
-3634400,00 грн
нарахування на заробітну плату - 787400,00 грн
Всього фонд заробітної плати з нарахуваннями - 4421800,00 грн
Енергоносії та комунальні послуги – 313240,00 грн
На поточне утримання позашкільних закладів :
затверджено - 132960,00 грн , в т.ч. загальний фон - 59760,00 грн,
спеціальний фонд 73200,00 грн
Таким чином, для фінансування позашкільних навчальних закладів
затверджено по загальному фонду 4794800,00 грн. та спеціальному
фонду -73200,00 грн. (в т. ч. бюджет розвитку -63200,00грн.)
Всього: 4868000,00 грн.

Заступник селищного голови з
економічних питань

Лариса Гольша 31 99 26

Г. СЕМЕНЮК

