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ПРОГРАМА
«ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ТА ЗМІЦНЕННЯ
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ
УСТАНОВ МІСТА СОКАЛЯ
НА 2017 РІК»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Поліпшення якості дошкільної освіти є необхідною умовою для розвитку
особистості. В Україні забезпечено правове регулювання питань функціонування
системи освіти, всіх її рівнів і підсистем, діяльності навчальних закладів різних
типів і форм власності, організації різних форм навчання. Останніми роками
вдосконалено законодавство України стосовно дошкільної і загальної середньої
освіти, зокрема, запроваджено обов’язковість дошкільної освіти для дітей
старшого дошкільного віку, встановлено 11-річний термін навчання для здобуття
повної загальної середньої освіти, затверджено нові державні стандарти
дошкільної та загальної середньої освіти: Положення про освітній округ,
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Порядок організації
інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, Положення про
дистанційне навчання, Концепцію літературної освіти, Концепцію розвитку
інклюзивної освіти тощо.
У непростих демографічних і соціально-економічних умовах здійснюється
модернізація мережі навчальних закладів з метою більш ефективного
використання їх матеріально-технічних, кадрових, фінансових, управлінських
ресурсів для забезпечення доступності та якості освіти. В м. Сокалі проживає
22000 жителів. В місті працює лише 5 дошкільних навчальних закладів, які не
охоплюють усіх дошкільнят.
Разом з тим, існують проблеми пов’язані з матеріально – технічним
забезпеченням дошкільних закладів, які стримують процес вдосконалення навчально
– виховного процесу в дошкільних закладах.
Причинами виникнення проблеми є:
- обмежене фінансування дошкільної освіти, що унеможливлює модернізацію
матеріально-технічної бази;
- незадовільний стан матеріально-технічного забезпечення.
На розв’язання таких проблем направлена програма фінансовоїх підтримки та
зміцнення матеріально-технічної бази дитячих дошкільних установ на території
Сокальської міської ради (далі – Програма).
2. МЕТА ПРОГРАМИ.
Метою Програми є зміцнення матеріально-технічної бази дитячих
дошкільних
установ
м. Сокаля, поліпшення умов організації повноцінного
навчального процесу в дошкільних навчальних закладах. Капітальний ремонт
приміщень дасть змогу поліпшення умов експлуатації та збереження будівлі ясласадків комбінованого типу у належному стані, забезпечення санітарно-гігієнічних
та естетичних вимог до утримання будівлі і прилеглої до неї території,
створення безпечних умов навчання, виховання та життєдіяльності у закладах,
створення комфортних умов для учасників навчально-виховного процесу шляхом
проведення реконструкції фасаду приміщень та заміни вхідних дверей
дошкільних навчальних закладів.
3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ.
Основними завданнями Програми є:
- збереження та подальше зміцнення матеріально – технічної бази дошкільних
навчальних закладів;

-

проведення капітального ремонту будівлі, приміщень, заміна вікон, заміна
вхідних дверей ясла-садків комбінованого типу м. Сокаля;
поліпшення умов експлуатації та збереження будівель у належному стані;
забезпечення санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних та естетичних
вимог до утримання будівлі і прилеглої до неї території;
створення безпечних умов навчання та праці.
4. ФІНАНСУВАННЯ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету
та інших джерел не заборонених законодавством.
Головним розпорядником бюджетних коштів на реалізацію Програми є
виконавчий комітет Сокальської міської ради.
Загальний обсяг коштів, передбачених на виконання цієї програми,
складає 625000 грн.
5. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ.
Виконком Сокальської міської ради перераховує відповідні кошти на
рахунок підрядника ( виконавця Програми) відповідно до розпису доходів і
видатків місцевого бюджету та згідно з поданою одержувачем заявкою
розрахунку та видатки, передбачені Програмою.
Виконавець Програми несе відповідальність за правильність оформлення
розрахункових документів, достовірність і своєчасність звітності та цільове
використання коштів.
6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ.
Виконання Програми надасть можливість:
- збереження та подальшого зміцнення матеріально – технічної бази дошкільних
навчальних закладів;
- створення комфортних та безпечних умов для усіх учасників навчальновиховного процесу, які перебувають в дошкільному закладі;
- зниження витрат паливно-енергетичних ресурсів, що сприятиме економії
бюджетних коштів;
- забезпечення сталого температурного режиму в приміщенні, що знизить рівень
захворюваності серед дошкільнят;
- поліпшення умов експлуатації та збереження будівлі у належному стані,
забезпечення санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних та естетичних вимог до
утримання будівлі;
- підвищення довіри громади до співпраці з владою у вирішенні проблем.
7. ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ РОЗВЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ.
1. Збереження та підтримки мережі дошкільних навчальних закладів на території
міської ради.
2. Провести комплекс енергозберігаючих заходів по утепленню фасаду, заміні вікон,
поліпшити умови експлуатації та утримання будівлі дошкільних навчальних закладів,

забезпечити належний стан даху, його безпечну експлуатацію та збереження.
3. Забезпечити проведення ремонтних робіт по утриманню технологічного
обладнання, приміщень та елементів благоустрою.
4. Забезпечити відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних
вимог безпечні умови для навчання та життєдіяльності дітей в закладі.
5. Підвищення ефективності роботи з батьками, забезпечити залучення до управління
дошкільними закладами батьків та громадських активістів, сприяти об’єднанню їх
зусиль на загальному рівні.
6. Забезпечити поновлення матеріально – технічної бази дошкільних закладів
технологічним обладнанням, оргтехнікою, посудом, постільною білизною.
8. СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.
Програма розрахована на 2017 рік.
9. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОГРАМИ.
Організація виконання програми покладається на Виконавчий комітет
Сокальської міської ради. Контроль за ходом реалізації програми здійснюється
постійною комісією міської ради з питань бюджету і фінансів.

Міський голова

В. Кондратюк

ОБГРУНТУВАННЯ
до Програми фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази
дитячих дошкільних установ м. Сокаля на 2017 рік

Виконання Програми поліпшить умови експлуатації та збереження
будівель
у належному стані, забезпечить виконання санітарно-гігієнічних,
інженерно-технічних та естетичних вимог до утримання будівлі і прилеглої до
неї території, створення безпечних умов навчання, виховання та життєдіяльності
у закладі, створення комфортних умов для учасників навчально-виховного
процесу.
З цією метою передбачено кошти на фінансування даної Програми
в сумі 625000 грн.

Міський голова

В. Кондратюк

ПАСПОРТ
до Програми фінансової підтримки та зміцнення матеріальнотехнічної бази дитячих дошкільних установ
м. Сокаля на 2017 рік

1. Ініціатор розроблення Програми: Виконавчий комітет Сокальської міської
ради.
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади
про розроблення Програми: рішення
сесії УІІ скликання Сокальської
міської ради від 28 січня 2017 року №
3. Розробник Програми: Виконавчий комітет Сокальської міської ради.
4. Відповідальні виконавці Програми: Виконавчий комітет Сокальської міської
ради.
5. Учасники Програми: Виконавчий комітет Сокальської міської ради.
6. Термін реалізації Програми: 2017 рік.
7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми:
міський бюджет.
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації
Програми - 625000 грн.

Міський голова

В. Кондратюк

