
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про затвердження районної цільової соціальної Програми  

розвитку позашкільної освіти Києво-Святошинського району  
на період до 2014 року 

 
 

 Відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України від 21.05.1997р. № 280/97 «Про 
місцеве самоврядування в Україні» (із наступними змінами), згідно із поданням 
районної державної адміністрації, районна рада 

 
в и р і ш и л а : 

 
1. Затвердити районну цільову соціальну Програму розвитку позашкільної освіти 

Києво-Святошинського району на період до 2014 року (додається). 
 
2. Рекомендувати фінансовому управлінню райдержадміністрації забезпечити 

контроль за використанням коштів на реалізацію заходів виконання Програми. 
 

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування прийняти та затвердити 
відповідні програми та передбачити кошти на їхнє фінансування. 

 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної 

ради з питань освіти, науки, культури, духовності та історії (голова комісії – 
Товстоног Л.М.). 
 

    

 

                   Голова ради                             В.В. Луцюк 

 

 

 

 

 
м. Київ 
28 жовтня 2011 року 
№ 152-10-VІ 



 

                          ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                      рішенням Х сесії Києво-Святошинської  

                районної ради VІ скликання    
                                                                                    від 28.10.2011 року № 152-10-VІ      
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Районна цільова соціальна Програма розвитку позашкільної освіти  
Києво-Святошинського району на період до 2014 року 

 
Загальна частина 

 
          Соціальний інститут позашкільної освіти сприяє створенню додаткових умов 
для духовного, інтелектуального та фізичного розвитку дитини. 
 У системі освіти Києво-Святошинського району функціонує 4 позашкільних 
навчальних закладів, координатором навчально-виховної, інформаційно-методичної 
та організаційно-масової роботи є відділ освіти Києво-Святошинської районної 
державної адміністрації. Щороку позашкільну освіту у цих закладах здобувають 40 
відсотків дітей шкільного віку району.  
        У позашкільних навчальних закладах району напрацьовано позитивний досвід 
їх діяльності, створені належні умови для розвитку позашкільної освіти як 
важливого чинника для творчого розвитку особистості. Третій рік поспіль 
позашкільні навчальні заклади району за всіма показниками посідають перше місце 
в області.    
         Існує потреба у покращенні матеріально-технічної та навчальної бази Києво-
Святошинського районного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 
«Шанс» і виділення додаткових приміщень Вишнівському центру творчості дітей та 
юнацтва. 
   
Мета Програми 
 
       Метою цієї Програми є модернізація структури та змісту позашкільної освіти, 
розвиток мережі та підвищення якості освітньої діяльності позашкільних навчальних 
закладів системи освіти району шляхом надання підтримки та забезпечення розвитку 
позашкільних навчальних закладів району, створення додаткових можливостей для 
духовного, інтелектуального і фізичного розвитку дітей та учнівської молоді, що 
бажають здобути позашкільну освіту.  
 
Шляхи і способи розв’язання проблеми 
 
 Удосконалення нормативно-правової бази з питань позашкільної освіти; 
 створення умов для доступності дітей та учнівської молоді до якісної 
позашкільної освіти шляхом розширення мережі гуртків у сільській місцевості; 
 розроблення навчальних і наочних посібників з питань позашкільної освіти та 
забезпечення ними навчальних закладів; 
 забезпечення модернізації навчальної, матеріально-технічної бази позашкільних 
навчальних закладів, оснащення їх сучасним обладнанням; 
 проведення капітального ремонту будівель, споруд, комунікацій та обладнання 
позашкільних навчальних закладів. 
               Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1. 
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Завдання і заходи 
 
Основними завданнями Програми є: 
 удосконалення нормативно-правової бази функціонування та розвитку 

позашкільної освіти; 
 збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів; 
 створення умов для доступності дітей та учнівської молоді до якісної позашкільної 

освіти; 
 підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного 

забезпечення діяльності позашкільних навчальних закладів;  
 створення системи моніторингу якості позашкільної освіти; 
 забезпечення розвитку системи підготовки (перепідготовки) педагогічних кадрів 

для позашкільних навчальних закладів різних типів; 
     Програму передбачається виконати протягом п’яти років. 
Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2. 
 
Очікувані результати, ефективність Програми 
 
Виконання Програми дасть змогу: 
 удосконалити нормативно-правову базу з питань забезпечення ефективного 
розвитку позашкільної освіти; 
 створити умови для подальшого розвитку позашкільної освіти; 
 удосконалити та розвинути мережу позашкільних навчальних закладів різних 
типів; 
 зміцнити матеріально-технічну базу позашкільних навчальних закладів; 
 збільшити кількість залучених до здобуття позашкільної освіти дітей з метою 
задоволення їх освітньо-культурних потреб, а також потреб у професійному 
самовизначенні і творчій самореалізації; 
 забезпечити розвиток системи перепідготовки та підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів позашкільних навчальних закладів. 
 
 
Обсяги та джерела фінансування 
 
Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 385450 гривень. 
Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту та 
районного бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному 
розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів 
Програми. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                   
                          



 4 
 

Додаток 1                                                          
 
 

ПАСПОРТ 
                                                                                                                                                                       

районної цільової соціальної програми  
  розвитку позашкільної освіти на період 

 до 2014 року 
 
 

1. Підґрунтя для розробки Програми - Постанова Кабінету Міністрів України від 
27.08.2010 № 785 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми 
розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року» та обласної цільової програми 
розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року 
2. Програма затверджена  
3. Замовник-координатор програми — Відділ освіти Києво-Святошинської районної 
державної адміністрації.                                                                                                            
4. Керівник Програми — Керівник відділу освіти Києво-Святошинської районної 
державної адміністрації. 
5. Виконавці заходів Програми — Відділ освіти Києво-Святошинської районної 
державної адміністрації , позашкільні навчальні заклади.                                                       
6. Строк виконання Програми — 2011 -2014 роки. 
7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування: 
 
 
 

У тому числі за роками  Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування 
 

2011 2012 2013 2014 

Районний 
бюджет 

 17450 154700 55500 157800 

Усього:          385450 17450 154700 55500 157800 
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ЗАХОДИ 

з виконання районної цільової соціальної програми 
розвитку позашкільної освіти 

на період до 2014 року 
 

Значення показника за роками Найменування 
заходу 

 

Джерела 
фінансуван

ня 

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для 
виконання завдання (тис. грн..) 

Найменування 
завдання 

Найменуванн
я 

показника 

ус
ьо

го
 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

  2011 2012 2013 2014 

1.Збереження та 
розвиток мережі 
позашкільних 
навчальних 
закладів 
шляхом: 

            

1.1.Збереження 
та розвиток  
мережі  
позашкільних 
навчальних 
закладів  

кількість 
позашкільних 
навчальних 
закладів 

1    1 Виділення 
окремого 
приміщення для 
Вишнівського 
центру творчості 
дітей та юнацтва 

     

1.2 Проведення 
капітального 
ремонту 
будівель, споруд, 
комунікацій та 
обладнання 
позашкільних 
навчальних 
закладів 

обсяг 
виконаних 
робіт, відсотків 
 

2  1  1 1) забезпечення 
проведення 
капітального 
ремонту 
приміщень Києво-
Святошиського 
районного центру 
науково-технічної 
творчості 
учнівської молоді 
«Шанс», фасаду 
Києво-
Святошинського 
районного центру 
творчості молоді 
«Оберіг». 

Районний 
бюджет 

 100,0  100,0 

Разом за 
завданням 1 

            



 6 
2.Створення 
умов для 
доступності до 
якісної 
позашкільної 
освіти шляхом: 

           

кількість 
позашкільних 
навчальних 
закладів, у 
яких 
модернізована 
матеріально-
технічна база 

2   2  1)забезпечення 
проведення 
модернізації 
навчальної, 
матеріально-
технічної бази 
Києво-
Святошинського 
районного центру 
еколого-
натуралістичної 
творчості учнівської 
молоді,  оснащення 
сучасним 
обладнанням  

Районний 
бюджет 

      - 35,0 35,0 35,0 

кількість 
примірників 
навчальних і 
наочних 
посібників, 
одиниць 

     2) забезпечення 
позашкільних 
навчальних закладів 
навчальними та 
наочними 
посібниками з 
питань 
позашкільної освіти 

Районний 
бюджет 

2,450 2,700 3,500 3,800 

2.1Поліпшення 
матеріально-
технічної та 
методичної бази 
позашкільної 
освіти 

кількість 
позашкільних 
навчальних 
закладів, що 
оснащені 
універсальним
и навчально-
комп’ютерним
и комплексами 

1   1  3) оснащення 
універсальними 
навчально-
комп’ютерними 
комплексами: 
Києво-
Святошинський 
районний центр 
науково-технічної 
творчості учнівської 
молоді «Шанс» 

 
Районний  
бюджет 
 
 

15,0 17,0 17,0 19,0 

Разом за 
завданням 2 
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3. Підвищення 
рівня 
навчального, 
навчально-
методичного та 
науково-
методичного 
забезпечення 
позашкільних 
навчальних 
закладів 
шляхом: 

            

кількість 
навчальних 
програм 

10 2 2 3 3 1) розроблення 
навчальних програм 
та навчально-
методичних 
посібників за 
напрямами 
позашкільної освіти 

Районний 
бюджет 

    

кількість 
науково-
практичних 
конференцій 

2  1  1 2) проведення 
науково-практичних 
конференцій з 
питань 
позашкільної освіти 

Районний 
бюджет 
 

    

кількість 
конкурсів 
науково-
методичних 
розробок 

4 1 1 1 1 3) проведення 
конкурсів науково-
методичних 
розробок з питань 
позашкільної освіти 

Районний 
бюджет 

    

Розроблення 
навчальних 
програм і 
навчально-
методичних 
посібників для 
позашкільних 
навчальних 
закладів 

кількість 
анотованих 
каталогів 

4 1 1 1 1 4) створення 
анотованих      
каталогів 
навчальних    
програм і 
навчально-     
методичних  
посібників  з питань 
позашкільної    
освіти 

Районний 
бюджет 
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Видання:             
 Наукової та 
навчально-
методичної 
літератури для 
позашкільних 
навчальних 
закладів 

кількість 
екземплярів 
навчально-
методичної 
літератури  
 

     1) забезпечення 
видання наукової 
та навчально-
методичної 
літератури для 
позашкільних 
навчальних 
закладів 

Районний 
бюджет 
 

    

 кількість 
екземплярів 
збірника  
 

     2) забезпечення 
видання збірників 
навчальних 
програм за 
напрямами 
позашкільної 
освіти 

Районний 
бюджет 
 

    

Вивчення, 
узагальнення та 
поширення 
кращого досвіду 
роботи з 
позашкільної 
освіти 

кількість 
наукових 
досліджень 

4 1 1  1 2) проведення 
наукових 
досліджень з 
відпрацювання 
ефективних мо-
делей розвитку 
позашкільних 
навчальних 
закладів 

Районний 
бюджет 
 

    

Проведення: 
кількість 
семінарів-
практикумів 

3 1 1  1 1) проведення 
семінарів-
практикумів з 
питань 
позашкільної 
освіти 

Районний 
бюджет 
 

    всеукраїнських 
конкурсів 
професійної 
майстерності, 
семінарів з 
питань 
позашкільної 
освіти 

кількість 
всеукраїнських 
конкурсів 
майстерності 
педагогічних 
працівників 

3 1 1  1 2) проведення 
всеукраїнських 
конкурсів 
майстерності 
педагогічних 
працівників 
позашкільних 
навчальних 
закладів Джерело 
творчості” 

Районний 
бюджет 
 

    

Разом за 
завданням 3 
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4. 
Удосконалення 
міжгалузевої 
системи 
підготовки 
(пере-
підготовки) 
педагогічних 
кадрів 

            

підвищення 
кваліфікації 
педагогічних  
працівників 
позашкільних 
навчальних 
закладів 

рівень 
забезпечення, 
відсотки 

100 100 100 100 100 забезпечення 
підвищення 
кваліфікації 
педагогічних пра-
цівників поза-
шкільних навчаль-
них закладів 

Районний 
бюджет 

    

розроблення та 
впровадження 
програм дистан-
ційних курсів 
підвищення  
кваліфікації педа-
гогічних 
працівників  
позашкільних 
навчальних 
закладів за 
основними 
напрямами  
позашкільної 
освіти 

рівень 
забезпечення, 
відсотки 

100 25 25 25 25 забезпечення 
розроблення та 
впровадження 
програм дистан-
ційних курсів під-
вищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників 
позашкільних 
навчальних 
закладів за 
основними напря-
мами позашкільної 
освіти 

Районний 
бюджет 

    

підготовка 
методичних 
посібників 
відповідно до 
програм курсів 
підвищення 
кваліфікації 

кількість 
примірників, 
тис. одиниць 

2 0,5 0,5 0,5 0,5 забезпечення під-
готовки 
методичних 
посібників  
відповідно до 
програм 
курсів підвищення 
кваліфікації  

Районний 
бюджет 

    

Разом за 
завданням 4 
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      1) поглиблення 

міжнародного 
співробітництва з 
питань 
позашкільної освіти 

Районний 
бюджет 

    5. Міжнародне 
співробітництво 

кількість 
молоді, 
залученої до 
участі в 
заходах, 
відсотків 

     2) забезпечення 
участі молоді з 
числа вихованців 
позашкільних 
навчальних закладів 
у міжнародних 
конкурсах, 
змаганнях і 
фестивалях 

Районний 
бюджет 

    

Разом за 
завданням 5 

            

Усього за 
Програмою 

            

 
 


