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Додаток № 1 
до рішення тридцять сьомої сесії 
VI скликання 
Коростенської міської ради 
від 06.11.2014  № 1647 

 
 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  
м. КОРОСТЕНЯ НА ПЕРІОД 2015- 2019 роки  

Ця Програма спрямована на забезпечення підвищення якості 
позашкільної освіти та її доступності для учнівської молоді (далі - молодь) 
шляхом створення оптимальних умов і механізмів її сталого розвитку, 
розроблення методологічних підходів щодо впливу позашкільної освіти на 
виховання та розвиток особистості.  

Програма є основою для фінансового забезпечення здійснення  
позашкільної освіти загальноосвітніми навчальними закладами та 
позашкільними навчальними закладами. 

 
Мета та основні завдання Програми 

      Мета цієї  Програми  полягає в модернізації позашкільної освіти 
шляхом її удосконалення, підтримки та розвитку, створення додаткових 
можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку осіб, які 
бажають здобути позашкільну освіту. 
 

Основними завданнями Програми є: 
- підвищення   рівня науково-методичного забезпечення позашкільної 

роботи з молоддю;  
 - визначення основних напрямів роботи з питань пошуку, виявлення, 

розвитку й підтримки здібної, талановитої молоді в  певних  галузях 
діяльності; 

- розроблення нових шляхів і технологій інтеграції навчально-
виховного процесу позашкільних навчальних закладів та інших складових 
структури освіти; 

- удосконалення роботи з дітьми і молоддю за суспільно значущими 
напрямами; 

- створення умов і механізмів здобуття позашкільної освіти в гуртках, 
секціях та інших творчих об’єднаннях, організованих загальноосвітніми та 
позашкільними навчальними закладами; 

- дослідження проблемних питань у вихованні молоді  за сучасних 
соціальних умов суспільного життя; 

- піднесення статусу педагогічних працівників, які ведуть активну 
роботу з молоддю, а також вихованців позашкільних навчальних закладів з 
числа переможців міських, обласних, міжнародних і всеукраїнських 
конкурсів, фестивалів, турнірів, змагань та ін.;  
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- удосконалення механізмів регулювання у сфері вільного часу дітей і 
молоді; 

- поглиблення міжнародного співробітництва у сфері позашкільної 
освіти та організації вільного часу молоді. 

 
Шляхи і способи розв'язання проблеми  

 Проблему передбачається розв'язати шляхом:  
- розроблення механізму здобуття позашкільної освіти в гуртках, 

секціях    та    інших    творчих    об'єднаннях,    організованих 
загальноосвітніми та позашкільними навчальними закладами;    

-  забезпечення рівного   доступу   дітей   різних  категорій  і соціальних  
верств населення  до  здобуття  якісної  позашкільної освіти;  

- створення сприятливого   середовища  для  розкриття  творчого 
потенціалу дітей-інвалідів та дітей з особливими потребами;  

Програму передбачається виконати протягом п’яти  років.       
 

Завдання і заходи  
Завдання і   заходи   з  виконання  Програми,  спрямовані  на 

досягнення мети, визначені у додатку.  
 

Очікувані результати, ефективність Програми  
Виконання Програми сприятиме: 
- створенню умов для подальшого розвитку позашкільної освіти;  
- впровадженню заходів щодо  збереження  та  розширення  мережі 

позашкільних    навчальних    закладів;  
- зміцненню матеріально-технічної бази позашкільних  навчальних 

закладів.   
 

Обсяги та джерела фінансування  
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету передбачених в бюджеті на поточний рік. 
Додаток до Програми розвитку позашкільної освіти м. Коростеня на 

період 2015- 2019 роки. 
 

 

 

Секретар міської ради                        В.В. Ходаківський
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                                                                                                                                    Додаток № 2 
                                                                          до рішення тридцять сьомої сесії 

                                          VI скликання 
                                                                   Коростенської міської ради 

                                                                     від 06.11.2014  № 1647 
 
 

Основні заходи щодо виконання програми 
 

У тому числі за роками 

№ 
п/п Заходи Програми Найменування заходу 

Відповідаль
ні за 

виконання 

Джерела 
фінансуван-

ня 
(державний, 

місцевий 
бюджет, 

інші) 

Прогноз
ний 

обсяг 
фінанси-

вих 
ресурсів 

для 
виконан

ня 
завдання 

(тис. 
грн.) 

2015 2016 2017 

 
 
 
 

2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Всього    12685,0 1 550,0 2 620,0 2 765,0 2850,0 2900,0 

 

Упорядкування та 
розвиток мережі 
позашкільних навчальних 
закладів 

1) збереження мережі 
позашкільних навчальних 
закладів. 
 

відділ 
освіти 

місцевий 
бюджет 12685,0 1 550,0 2 620,0 2 765,0 

 
 
2850,0 
 

 
2900,0 
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2. Всього    64,5 10,5 12,0 14,0 14,0 14,0 
1) оновлення бази даних  
наявної навчально-
методичної літератури 

відділ 
освіти 

місцевий 
бюджет 4,5 0,5 1,0 1,0 

 
1,0 1,0 

2) створення електронної  
бібліотеки навчально-
методичного забезпечення 

відділ 
освіти 

місцевий 
бюджет 20,0 2.0 3.0 5.0 

 
5,0 5,0 

3) організація  та участь в 
науково-практичних 
конференціях  з питань  
позашкільної освіти в 
контексті концептуальних 
ідей Болонського процесу 
(відрядження працівників 
ЗНЗ та ПНЗ) 

відділ 
освіти 

місцевий 
бюджет 25,0 5.0 5.0 5.0 

 
5,0 

5,0 
 

Підвищення рівня  
наукового та навчально-
методичного забезпечення 
педагогічних працівників  
позашкільних навчальних 
закладів 

4) проведення  та участь в 
обласних, республіканських 
конкурсах науково-
методичних  розробок  з  
питань позашкільної освіти 

відділ 
освіти 

місцевий 
бюджет 15,0 3.0 3.0 

 
 
3.0 

 
 
3,0 3,0 

3. Всього    454,0 247,0 57,0 62,0 44,0 44,0 
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1) забезпечення проведення 
модернізації  навчальної, 
матеріально-технічної бази 
позашкільних навчальних 
закладів, забезпечення 
малогабаритною технікою, 
спорядженням; виготовлення 
виставкових модулів 

відділ 
освіти 

місцевий 
бюджет 95,0 15.0 20.0 20.0 20,0 20,0 

2)  забезпечення  
навчальними та наочними 
посібниками 

відділ 
освіти 

місцевий 
бюджет 15,0 3.0 3.0 3.0 3,0 3,0 

 3) забезпечення оснащення 
позашкільних навчальних 
закладів сучасним 
обладнанням 

відділ 
освіти 

місцевий 
бюджет 55,0 10.0 10.0 15.0 10,0 10,0 

4) забезпечення, оснащення 
позашкільних навчальних 
закладів універсальними 
навчально-комп’ютерними 
комплексами 

відділ 
освіти 

місцевий 
бюджет 75,0 15.0 20.0 20.0 10,0 10,0 

5) забезпечення підключення 
позашкільних навчальних 
закладів до мережі Інтернет 

відділ 
освіти 

місцевий 
бюджет 9.0 3.0 3.0 3.0 - - 

 
Створення  умов для  
доступності  молоді до 
якісної позашкільної освіти 

6) розширення   мережі 
гуртків, груп  та інших 
творчих об’єднань у 
загальноосвітніх, 
позашкільних  навчальних 
закладах 

відділ 
освіти 

місцевий 
бюджет 200.0 200.0 - - - - 

  7) проведення комплексних 
екскурсійних програм для 

відділ 
освіти 

місцевий 
бюджет 5,0 1.0 1.0 1.0 1,0 1,0 
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дітей і молоді 
4. Всього    13,1 2,9 2,9 2.9 2,2 2,2 

1) забезпечення  науковою та 
навчально-методичною 
літературою  позашкільні та 
загальноосвітні  навчальні 
заклади, 
науково-художнім журналом  
для дітей та юнацтва 
«Позашкільна освіта» 

відділ 
освіти 

місцевий 
бюджет 6,5 1.5 1.5 1.5 1,0 1,0 

2) забезпечення  
позашкільних та 
загальноосвітніх  навчальних  
закладів  збірниками та 
навчальними програмами 

відділ 
освіти 

місцевий 
бюджет 5,6 1.2 1.2 1.2 1,0 1,0 

 

Підвищення рівня 
навчального, 
інформаційно-методичного 
та науково-методичного 
забезпечення позашкільних 
навчальних закладів 

3) проведення методико-
педагогічних заходів щодо 
питань розвитку 
позашкільної освіти 

відділ 
освіти 

місцевий 
бюджет 1,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

5. Всього    279,5 52,0 57,0 57,5 56,5 56,5 
1) забезпечення 
участі в обласних та  
всеукраїнських  науково-
практичних конференціях, 
семінарах, «круглих столах» 
з питань позашкільної освіти 

відділ 
освіти 

місцевий 
бюджет 11,5 2.0 2.0 2.5 2,5 2,5  

Забезпечення участі в 
обласних та  
всеукраїнських науково-
практичних конференціях, 
семінарах, «круглих 
столах» з питань 
позашкільної освіти; 
всеукраїнський конкурс 
майстерності педагогічних 
працівників позашкільних 

2)   забезпечення  участі  в 
обласних,   регіональних 
семінарах-практикумах  з 
питань позашкільної освіти 

відділ 
освіти 

місцевий 
бюджет 8,0 2.0 2.0 2.0 1,0 1,0 
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3) забезпечення  участі  у 
Всеукраїнському  конкурсі 
майстерності педагогічних 
працівників позашкільних 
навчальних закладів 
«Джерело творчості» 

відділ 
освіти 

місцевий 
бюджет 10,0 2.0 2.0 2.0 2,0 2,0 

4) участь у всеукраїнських 
зборах лідерів учнівського 
самоврядування 

відділ 
освіти 

місцевий 
бюджет 15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

5) участь в міжнародних  
всеукраїнських та обласних  
очно-заочних  масових 
заходах  та спортивних 
змаганнях з молоддю за 
напрямами позашкільної 
освіти 

відділ 
освіти 

місцевий 
бюджет 195,0 35.0 40.0 40.0 40,0 40,0 

навчальних закладів 
“Джерело творчості” в 
рамках Всеукраїнського 
конкурсу «Вчитель року» 

6) забезпечення  участі у 
Всеукраїнському  конкурсі-
захисті науково-
дослідницьких робіт учнів-
членів Малої академії наук   

відділ 
освіти 

місцевий 
бюджет 40,0 8.0 8.0 8.0 8,0 8,0 

6. Всього    55,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 
1) забезпечення  підготовки 
та підвищення кваліфікації  
педагогічних працівників 
позашкільних навчальних 
закладів   

відділ 
освіти 

місцевий 
бюджет 50,0 10.0 10.0 10.0 

10,0 

10,0 

 Кадрове забезпечення 

2) забезпечення вивчення 
питань організації 
позашкільної роботи на 

відділ 
освіти 

місцевий 
бюджет 5,0 1.0 1.0 1.0 

 
 
 

1,0 
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курсах підвищення 
кваліфікації педагогічних 
працівників 

1,0 

7. Всього    600,0 200.0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Проведення  капітальних  
ремонтів (реконструкція, 
розширення) будівель,  
споруд, комунікацій та 
обладнання позашкільних 
навчальних закладів 

 забезпечення  поточного 
ремонту Ценру позашкільної 
освіти 

відділ 
освіти 

 
місцевий 
бюджет 

600,0 200.0 100,0 100,0 

 
 
100,0 100,0 

8. Всього    19,5 3,5 4.0 4.0 4,0 4,0 
1) поглиблення співпраці  в 
галузі позашкільної освіти з 
міжнародними 
організаціями, фондами, 
програмами, проектами 

відділ 
освіти 

місцевий 
бюджет 4.5 0.5 1.0 1.0 

 
 
1,0 1,0 

 Міжнародне 
співробітництво   2) забезпечення участі  

молоді з числа вихованців 
позашкільного навчального 
закладу у  міжнародних 
конкурсах, змаганнях, 
фестивалях 

відділ 
освіти 

місцевий 
бюджет 15,0 3.0 3.0 3.0 

 
 
 
3,0 3,0 

9. Всього    75,0 15.0 15.0 15.0 15,0 15,0 

 

Забезпечити проведення 
масових заходів серед 
учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів  

1)проведення міських 
змагань учнівської молоді  
згідно з положенням та 
забезпечення участі  в 
обласних змаганнях 

відділ 
освіти 

місцевий 
бюджет 75.0 15.0 15.0 15.0 

 
 
 
15,0 

15,0 

 Разом за програмою     14245,6 2091,9 2878,9 3031,4  
3096,7 3146,7 
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 В т.ч.  відділ 
освіти 

місцевий 
бюджет 14245,6 2091,9 2878,9 3031,4 

 
3096,7 
 

3146,7 

 
 
 
 
Секретар міської ради                                 В.В. Ходаківський 


