
 

 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ 

 

                                                  проект 

РІШЕННЯ №  

 

 

__ _________.2012р.                             м. Хуст 

 

 

Про внесення змін до міської програми 

розвитку дошкільної освіти м. Хуст 

“Дошкілля м. Хуст у 2011-2017р.р.”  

 

Відповідно до Державної національної програми "Освіта" ("Україна ХХІ 

століття"), Законів України: "Про освіту", "Про дошкільну освіту" (від 11 липня 

2001року № 2628-11), “Про внесення змін до законодавчих актів з питань 

загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного 

процесу” (від 6 липня 2010р.), “Про охорону дитинства”, на виконання 

постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011р. № 629 “Про 

затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної 

освіти на період до 2017 року”, розпорядження голови Закарпатської обласної 

державної адміністрації від 01.08.2011р. № 437 “Про регіональну цільову 

соціальну Програму розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року”, 

рішення №___ від 30.12.2010р.  сесії Хустської міської ради ___ скликання 

“Про затвердження Програми розвитку дошкільної освіти м. Хуст “Дошкілля м. 

Хуст у 2011-2017р.р. ”, розпорядження голови Закарпатської обласної 

державної адміністрації № 624 від 20.09.2010р. “Про розвиток мережі 

дошкільних навчальних закладів”, відповідно до п. 16 ст. 43 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія міської ради 

 

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А: 
 

1. Взяти до відома інформацію про загальний стан розвитку дошкільної 

освіти м. Хуст (додаток 1). 

2. Затвердити основні заходи та план фінансування на 2012 рік до міської 

програми розвитку дошкільної освіти м. Хуст «Дошкілля м. Хуст у 

2011-2017р.р.» (додаток 2). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови п. Фетька І.М., начальника управління освіти, релігій 

та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської 

ради Мочарника В.В. 

 

МІСЬКИЙ   ГОЛОВА             КАЩУК В.П. 

 
 

 



 

Додаток 1 

до рішення ____сесії Хустської 

міської ради____ скликання 

від ___ ______20____р. №_____ 

 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ м. ХУСТ У 2011 РОЦІ 

 

Організація дошкільної освіти в м. Хуст здійснюється відповідно до 

Державної національної програми "Освіта" ("Україна ХХІ століття"), Законів 

України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про охорону дитинства", 

розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації № 624 

від 20.09.2010р. «Про розвиток мережі дошкільних навчальних закладів»  “Про 

внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної 

освіти щодо організації навчально-виховного процесу”, постанови Кабінету 

Міністрів України від 13 квітня 2011р. № 629 “Про затвердження Державної 

цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 

року”, розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації 

від 01.08.2011р. № 437 “Про регіональну цільову соціальну Програму розвитку 

дошкільної освіти на період до 2017 року”, інших нормативно-правових актів.  

Станом на грудень 2011р. загальна мережа дошкільних навчальних закладів 

залишилася без змін: 8 дошкільних навчальних закладів та 3 дошкільні групи у 

навчально-виховному комплексі № 1.  

З липня 2011р., після довготривалого капітального ремонту, частково 

відновлено роботу санаторного ДНЗ №5 «Зернятко» шляхом відкриття 6-ти 

короткотривалих груп. 

Зазнала змін мережа груп дошкільних навчальних закладів, а саме: 

- з вересня 2011р. відкрито 9-у групу (загального розвитку) у ДНЗ (яслах-

садку) №2 «Сонечко»; 

-  відновлено роботу групи загального розвитку у ДНЗ (яслах-садку) № 4 

«Пролісок» (колишня група для дітей з функціональними розладами 

центральної нервової системи); 

- відкрито 6 короткотривалих груп у санаторному ДНЗ. 

Таким чином, загальна кількість груп у ДНЗ міста - із 52 збільшилась до 56. 

З них: 

- 12 груп для дітей віком від 1до 3-х років , 

- 44 групи для дітей віком від 3-6 (7) років, 

Із загального числа груп - 13 груп - для дітей 5-річок. 

 Охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою у ДНЗ міста, станом на 

грудень 2011р., складає 85,4% (у ДНЗ міста 373 дітей 5-річок), усіма формами 

дошкільної освіти охоплено 95% (у 2010р. - 93%). 

Загальна кількість дітей дошкільного віку у ДНЗ міста станом на грудень 

2011р. - 1458. Середній відсоток охоплення дошкільною освітою у ДНЗ складає 

68%, всіма формами дошкільної освіти - 73% (у минулому 2010р. - 60,3%, всіма 

формами - 72,4%; середньостатистичний показник по містах області за 2010 рік 

- 56%; всеукраїнський показник по містах за 2010р. становить 68%). 

Проектна потужність дошкільних установ міста - 916 місць. На 100 місцях 

виховується 159 дітей ( у 2010 році даний показник складав 140 дітей - на 100 

місцях).  



Одним із найважливіших чинників міцного здоров’я дошкільнят є 

забезпечення якісного збалансованого харчування. 

Станом на грудень 2011року у 8 дошкільних навчальних закладах та 3 

дошкільних групах НВК № 1 харчуванням охоплено 1339 дітей.  

З них: 80 дітей з багатодітних сімей - користуються 50% знижкою за 

перебування дітей у ДНЗ; 12 дітей - 100% (плата з батьків не утримується - діти 

із малозабезпечених сімей, діти, постраждалі внаслідок ЧАЕС, діти-сироти та 

діти, позбавлені батьківського піклування). Вартість харчування 1 дитини в 

день складає 8 грн.; із загальної вартості - 50 % складає батьківська плата, 50% - 

кошти міського бюджету.  

Стан фінансування харчування у ДНЗ: 

На харчування дітей у ДНЗ міським бюджетом на 2011 рік передбачено 

724 200 грн.  

За 9 місяців 2011 року (станом на 20.10.2011) використано 447747 грн. - з 

міського бюджету та 423425,76 грн. - із коштів спецфонду (батьківська плата). 

Всього на харчування виділено станом на 20.10.11 виділено - 871173,01 грн.  

Залишок коштів міського бюджету на потреби харчування - 276452, 75 грн. 

У дитсадках міста організовано 3-разове харчування. Режим 

харчування та перспективне меню кожного ДНЗ (на осінньо-зимовий період та 

на весняно-літній) погоджується із Державним закладом «Хустська санітарно-

епідеміологічна станція». 

Управлінням освіти, релігій та у справах національностей (на виконання 

листа управління освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації 

від 28.03.2011р.№ 01-20/769) проводиться щоквартальний аналіз дотримання 

норм по основних продуктах харчування. Так, за ІІ квартал виконання норм 

харчування складає: 

 

№ 

з/

п 

Назва продукту  Виконання норм харчування 

у відсотках по ДНЗ м. Хуст  

(Середній показник 

виконання у %) 

1 М’ЯСО/м’ясопродукти 75% 

2 РИБА 7% 

3 ОЛІЯ СОНЯШНИКОВА 125% 

4 МАСЛО ВЕРШКОВЕ 70% 

5 МОЛОКО 60% 

6 СИР ТВЕРДИЙ 73% 

7 ЯЙЦЯ 76% 

8 ЦУКОР 90% 

9 КАРТОПЛЯ 72% 

10 ОВОЧІ 53% 

11 ФРУКТИ 13% 

12 КРУПИ 110% 

13 ХЛІБ 128% 

14 СИР  

КИСЛОМОЛОЧНИЙ 
0 

15 СМЕТАНА 125% 



16 КИСЛОМОЛОЧНІ 

ПРОДУКТИ 
0 

17 СОКИ 0 

 

 Закупівля продуктів харчування для навчальних закладів міста 

здійснюється згідно з основними вимогами законодавства про державні 

закупівлі та відповідно до укладених угод. Аналіз закупівельних цін на основні 

продукти харчування: 

 
№ 

з/п 

Назва продукту / 

одиниця виміру 

Ціна, за якою 

постачають продукти 

у ДНЗ 

Середні роздрібні ціни за даними 

моніторингу цін на підприємствах 

торгівлі у Закарпатській обл. 

станом на 30.09.2011р. 

1 М’ЯСО (яловичина) /  

кг 
36,00 45,85 

2 ОЛІЯ 

СОНЯШНИКОВА 

кг 

15,00 16,83 

3 МАСЛО 

ВЕРШКОВЕ 

кг 

47,00 63,75 

4 МОЛОКО 

кг 
6,60 7,14 

5 СИР ТВЕРДИЙ 

кг 
50,00 63,33 

6 ЯЙЦЯ 

1 десяток 
6,60 7,30 

7 ЦУКОР 

кг 
10,00 11,55 

8 МАННА КРУПА 

кг 
6.10 6,38 

9 ГРЕЧАНА КРУПА 

кг 
20,00 19,19 

10 КУКУРУДЗЯНА 

КРУПА 

кг 

4,80 4,55 

11 ХЛІБ житньо-

пшеничний 

кг 

3,85 5,46 

12 СМЕТАНА 

кг 
15,25 19,25 

13 РИС, кг 11,00 11,20 

14 МАКАРОННІ 

ВИРОБИ, кг 
6,20 7,39 

15 М’ЯСО ПТИЦІ 

(КУРИ), кг 
19,50 21,49 

16 БОРОШНО 

ПШЕНИЧНЕ В/Г, кг 
4.50 5,27 

 
 

Протягом 2010 року, відповідно до нових Типових штатних розписів, 

внесено зміни до штатів ДНЗ, зокрема: з 1 вересня 2011р. у 2-х ДНЗ (ДНЗ (ясла-

садок) № 6 «Ластівочка» та санаторному ДНЗ № 5 «Зернятко») введено по 0,5 

ставки практичних психологів, та у 4-х садочках введено ставки вихователів-



методистів: ДНЗ (ясла-садок) № 1 «Малятко» - 0,5 ставки, ДНЗ (ясла-садок) № 

7 «Бджілка» - 0,5 ставки, ДНЗ (ясла-садок) № 6 «Ластівочка» - 0,5 ставки, ДНЗ 

(ясла-садок) № 8 «Ялиночка» - 0,5 ставки..  

У зв’язку із збільшенням кількості груп, у ДНЗ (яслах-садку) № 2 

«Сонечко» відкрито 2 ставки вихователів та 1 ставка помічника вихователя.  

З метою збільшення відсотка дітей, охоплених дошкільною освітою, у 3-х 

ДНЗ створено групи соціально-педагогічного патронату, якими охоплено 43 

дошкільнят: у ДНЗ (яслах-садку) №2 «Сонечко», ДНЗ (яслах-садку) № 1 

«Малятко», ДНЗ (яслах-садку) № 8 «Ялиночка».  

Сьогодні у Дошкіллі міста нараховується 295 працівників, з яких 139 

педагогів. Із числа педагогічних працівників – 69- з вищою освітою, 70 – із 

середньою спеціальною. За наслідками атестації педпрацівників 15 педагогам 

присвоєно звання «Вихователь-методист», 12 – встановлено кваліфікаційну 

категорію «Спеціаліст вищої категорії», 10 – встановлено кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст І-ї категорії», 15 – «спеціаліст ІІ-ї категорії». 

З метою підняття престижу дошкільних установ у суспільному житті 

міста, вже вдруге проводився міський конкурс «Кращий дошкільний заклад-

2011», в рамках якого компетентне журі підбило підсумки і визначило кращий 

дитсадок міста. Участь у конкурсі взяли 6 дитсадків. Претенденти на звання 

кращого представляли свої програми, узагальнили матеріали досвіду роботи у 

всіх сферах діяльності установи. Наказом управління освіти, релігій та у 

справах національностей № 129 від 05.10.2011р., за підсумками роботи, 

визначено найкращий дитсадок міста, яким став дитсадок № 8 «Ялиночка». За 

підсумками обласного конкурсу «Кращий дошкільний навчальний заклад 

області - 2011», у номінації «Міський дошкільний навчальний заклад» ДНЗ 

(ясла-садок) №8 «Ялиночка» виборов ІІ місце, за що відзначений грамотою та 

цінним подарунком.  

У 2011 році з ініціативи управління освіти, релігій та у справах 

національностей, за активної участі працівників дошкільної галузі проведено  

міське свято до Дня матері та вперше проведено міське свято до Дня 

дошкільника, на якому урочисто оголошено підсумки міського конкурсу на 

кращий дошкільний навчальний заклад. Дошкільнята всіх садочків міста 

порадували присутніх гостей – представників міської влади, управління освіти, 

релігій та у справах національностей, батьків та рідних – виконанням чудових 

пісень, віршиків, таночків. Кожен дошкільний заклад був гідно представлений 

на міських святах, завдяки творчим педагогам, які добре підготували малюків 

та вдало підготовленим мультимедійним презентаціям. 

  

Гордістю дошкільної галузі міста є І-ий музей народознавства “Українська 

хата” у ДНЗ (яслах-садку) № 1 “Малятко”, офіційно зареєстрований наказом 

Міністерства освіти і науки України від 15.11.2010р. №889 “Про підсумки 

проведення огляду музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері 

управління Міністерства освіти і науки України”. 

 

 

 

 

Однак, незважаючи на позитивні зміни у розвитку дошкільної освіти міста, 

на даний час є ряд проблем, які потребують першочергової уваги у 2012 році: 



 

  - на даний час проблемним залишається питання розширення мережі 

дошкільних установ шляхом повернення приміщень колишніх ДНЗ, які 

використовуються не за призначенням (станом на 01.09.11 р. не за 

призначенням використовується приміщення колишнього ДНЗ (ясла-садка) 

№12 (вул. Гвардійська, садок розрахований на 7 груп), в якому розміщується 

районний методичний кабінет, центр позашкільної роботи районного відділу 

освіти та філія ДДПУ ім. І. Франка. Дане приміщення використовується не за 

призначенням з 2001 року); 

 

- відновлення 6 групових приміщень у ДНЗ (яслах-садку) № 3 «Дзвіночок», які 

використовувались Карпатським інститутом підприємництва ВНЗ ВМУРоЛ 

«Україна»; 

 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво НВК № 2 у 

с. Кіреші; 

 

- будівництво харчоблоку санаторного дитсадка № 5 “Зернятко”; 

 

- відкриття 1 групи з короткотривалим перебуванням дітей на базі Кірешської 

ЗОШ І ст.; 

 

- відкриття 1 групи з короткотривалим перебуванням при ЗОШ І-ІІст.; 

 

- введення 0,25 ставки психолога у ДНЗ (яслах-садку) № 2 “Сонечко”, у 

зв’язку із відкриттям додаткової 9-ї групи (згідно із Положенням про 

психологічну службу Міністерства освіти і науки України); 

 

- покращення якості харчування дітей у ДНЗ шляхом підвищення плати за 

харчування; забезпечення обов’язкової С-вітамінізації страв; забезпечення 

збільшення вартості харчування (на 10 %, для ІІ-го сніданку) у літній 

оздоровчий період, відповідно до Інструкції харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток 2 

до рішення ____сесії Хустської 

міської ради____ скликання 

від ___ ______20____р. №_____ 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням__ сесії Хустської міської ради 

_____скликання 

від ____ ________ 20__р. №____ 

 

Основні заходи та план фінансування міської Програми  

"Дошкілля м. Хуст у  2011–2017 роках" 

 

на 2012 рік 

 
№ 

з/п 

Заходи Програми Відповідальні 

за виконання   

Термін 

виконання 

Орієнтовані обсяги 

фінансування (тис. 

грн.) 

Міський                бюджет               міський бюджет 

 

 

Розділ І   Розширення мережі дошкільних навчальних закладів 
1 Розширення мережі груп за рахунок 

вивільнених приміщень у ДНЗ 

(яслах-садку) № 3 “Дзвіночок” 

Хустська міська рада, 

управління освіти, релігій 

та у справах 

національностей 

2012р.  

2 Сприяти забезпеченню в кожному 

ДНЗ наявності груп з різним 

режимом роботи відповідно до 

потреб населення  

Хустська міська рада, 

управління освіти, релігій 

та у справах 

національностей 

2011 р.-

2014р. 

 

3 Відповідно до потреби населення, 

передбачити формування мережі 

груп з короткотривалим 

перебуванням дітей в ЗНЗ та ДНЗ  

Хустська міська рада, 

управління освіти, релігій 

та у справах 

національностей 

2011 р.-

2014р. 

 

4 Сприяти усуненню перевантаження 

груп ДНЗ та ліквідації черг на 

влаштування дітей у дитсадки за 

рахунок використання наявних 

приміщень, що використовуються не 

за призначенням 

Хустська міська рада, 

управління освіти, релігій 

та у справах 

національностей 

2011 р.-

2017р. 

 

5 Організувати роботу щодо 

здійснення відповідно до ст. 19 

Закону України "Про дошкільну 

освіту" обліку дітей дошкільного 

віку, по закріплених за дошкільними 

навчальними закладами 

мікрорайонах 

Хустська міська рада, 

управління освіти, релігій 

та у справах 

національностей, 

керівники  ДНЗ 

щорічно  



Всього по І-му розділу 

 

 

 

Розділ ІІ. Зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ 

 

1  Провести капітальний ремонт 

вивільнених приміщень ДНЗ (ясел-

садка) № 3 “Дзвіночок” 

Хустська міська рада, 

управління освіти, релігій 

та  у  справах 

національностей 

2012р.  

2 Забезпечити кожен ДНЗ сучасним 

комплектом комп’ютерної техніки 

Хустська міська рада, 

управління освіти, релігій 

та у справах 

національностей 

2012р.  

3 Забезпечення підключення дошкільних 

навчальних закладів до всесвітньої мережі 

Інтернет 

Хустська міська рада, 

управління освіти, релігій 

та у справах 

національностей 

2012р.  

4 

Забезпечити проведення модернізації  

матеріально - технічної бази  дошкільних 

навчальних закладів, (забезпечення  меблями,   

іграшками, твердим і  м’яким інвентарем, 

технологічним обладнанням, 

малогабаритною технікою,  тощо) 

Хустська міська рада, 

управління освіти, релігій 

та у справах 

національностей 

2012р.  

5 

Сприяти забезпеченню проведення 

реконструкції та ремонту ігрових, 

облаштуванню спортивних 

майданчиків ДНЗ 

Хустська міська рада 

Управління освіти, релігій 

та у  справах 

національностей 

2012р.  

6 

Забезпечити  оснащення дошкільних 

навчальних закладів  сучасним кухонним  та 

іншим побутовим  обладнанням 

Хустська міська рада 

Управління освіти, релігій 

та у  справах 

національностей 

2012р.  

Всього по ІІ-му розділу 

 
 

 

Розділ ІІІ. Підвищення якості навчально-виховного процесу в ДНЗ 
1 Проводити моніторинг якості 

надання освітніх послуг 

дошкільними навчальними 

закладами 

Управління освіти, міський 

методичний кабінет 

постійно  

2 Сприяти  підвищенню кваліфікації 

медичних сестер ДНЗ 

Управління освіти, релігій 

та у справах 

національностейвідділ 

охорони здоров’я Хустської 

РДА 

постійно  

3 Сприяти підвищенню кваліфікації 

педагогічних працівників ДНЗ 

Хустська міська рада, 

Управління освіти, релігій 

та у справах 

національностей спільно з 

ЗІППО 

постійно  

4 Сприяти призначенню на посаду 

керівників та вихователів ДНЗ осіб 

тільки з відповідною вищою 

педагогічною освітою 

Хустська міська рада, 

управління освіти, релігій 

та у справах 

національностей 

постійно  



5 Сприяти забезпеченню створення 

сучасного розвиваючого середовища 

в ДНЗ, в т.ч. для дітей раннього віку 

Хустська міська рада, 

управління освіти, релігій 

та у справах 

національностейкерівники 

ДНЗ, вихователі груп 

постійно  

6 Забезпечити проведення міського 

конкурсу "Кращий дошкільний 

навчальний заклад міста” та участь у 

обласному конкурсі" Кращий 

дошкільний навчальний заклад 

області” (1 раз на 2 роки) 

Хустська міська рада, 

Управління освіти, міський 

методичний кабінет, 

керівники ДНЗ, вихователі 

груп 

2012р.  

7 Забезпечення  проведення   конкурсу на   

кращий сайт дошкільного навчального 

закладу 

Хустська міська рада 

Управління освіти, релігій 

та у  справах 

національностейміський 

методичний кабінет, 

керівники ДНЗ 

2012р.  

8 Сприяти забезпеченню ДНЗ 

методичною літературою, 

періодичними виданнями, 

дидактичним матеріалом, засобами 

навчання та виховання 

Хустська міська рада 

Управління освіти, релігій 

та у справах 

національностей 

2012р.  

9 Забезпечити  ДНЗ  дидактичними, 

навчальними   та наочними посібниками, 

іграми типу «Лего» 

Хустська міська рада 

Управління освіти, інші 

джерела фінансування, не 

заборонені законодавством 

2012р.  

Всього по ІІІ розділу 

 

 

Розділ ІV         Збереження та зміцнення здоров’я дошкільнят 

1 Забезпечити   проведення міських 

спортивних свят (змагань) для дітей 

дошкільного віку 

Хустська міська рада 

Управління освіти, релігій 

та у справах 

національностей міський 

методичний кабінет, 

керівники ДНЗ 

2012р.  

2 Забезпечити збалансоване калорійне 

харчування дітей дошкільного віку, з 

урахуванням підвищення цін на 

продукти харчування та перспективи 

розширення мережі груп у ДНЗ 

Хустська міська рада 

управління освіти, релігій 

та у справах 

національностей 

2012р.  

Всього по ІV розділу 

 
 

 

Розділ V                                    Кадрове забезпечення 
1 Привести  у відповідність штатні  розписи 

ДНЗ, згідно з Типовими  штатними  

нормативами дошкільних навчальних 

закладів, затвердженими наказом МОН 

України  № 1055 від  04.11.2010р. 

Хустська міська рада, 

управління освіти, релігій 

та у справах 

національностей 

2012р.  

2 Ввести у штатні розписи ДНЗ посади: 

медичної сестри з дієтичного харчування, 

керівника гуртка та інші посади, передбачені 

новими Типовими штатними нормативами 

Хустська міська рада, 

управління освіти, релігій 

та у справах 

національностей 

01.01. 

2012р. 
 

Всього по V розділу  



Всього видатків на 2012 рік 
 

   

 

Секретар міської ради                                                                                В. Ерфан 


