
 

 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ 

 

                                                  проект 

РІШЕННЯ №  

 

 

__ _________.2012р.                             м. Хуст 

 

 

Про внесення змін до міської цільової  

програми  “Розвиток позашкільної освіти  

у м. Хуст  на 2011-2014 роки”  

 

  

З метою забезпечення доступності позашкільної освіти міста для 

школярів та учнівської молоді міста, надання організаційної та фінансової 

підтримки діяльності позашкільним навчальним закладам у збереженні та 

розвитку їх мережі, керуючись законами України „Про освіту”, „Про загальну 

середню освіту” „Про позашкільну освіту”, „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, відповідно до Державної цільової соціальної програми розвитку  

позашкільної освіти на період до 2014 року, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 27.08.2010р. № 785, обласної Програми розвитку 

позашкільної освіти на період до 2014 року, затвердженої 16.12.2010р. 

рішенням № 53, ІІ сесії Закарпатської обласної ради VІ скликання, міської 

цільової програми “Розвиток позашкільної освіти м. Хуст у 2011-2014р.р.”, 

затвердженої рішенням № 55 від 23.12.2010р. ІІ (позачергової) сесії Хустської 

міської ради VІ скликання, Хустська міська рада 
 

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А: 
 

 

1. Затвердити заходи та план фінансування на 2012 рік міської цільової 

програми «Розвиток позашкільної освіти у м. Хуст на 2011- 2014р.р.» 

(додаток 1). 

2. 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. 

 



 

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 

         Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про позашкільну освіту», позашкільна освіта нашого міста – це 

цілісна система, заснована  на ідеї розвитку особистості, цільового вибору, що 

загалом доповнює середню освіту.  

Із закладів, які надають позашкільну освіту школярам, у 

підпорядкуванні міського управління освіти, релігій та у справах 

національностей перебуває Хустський міський центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді, який розпочав свою діяльність у 2007 році, а своїх 

перших вихованців прийняв у січні 2008 року.  

Позашкільну освіту в 2010-2011 навчальному році у 15 гуртках та 7 

секціях МАН ХМЦНТТУМ здобували 380 вихованців (285 гуртківців та 95 - 

дійсних членів та слухачів МАН). 

На даний час у гуртках Центру здобувають позашкільну освіту 270 

школярів міських загальноосвітніх навчальних закладів та вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівня акредитації.  На базі Хустського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді успішно працює міська філія Малої 

академії наук, де в 6 секціях за напрямками роботи займаються  94 вихованці. 

Загалом у ХМЦНТТУМ, у вільний від уроків час, знаходять заняття за 

інтересами 364 (9%) учнів міських навчальних закладів, включаючи і дітей, які 

проживають у сільській місцевості (район обслуговування НВК № 1 та 

Кірешської ЗОШ І ст.: с.Чертеж, с.Городилово, с.Кіреші). 

Протягом 2010-2011н.р. з ініціативи ХМЦНТТУМ проведено ряд цікавих 

міських масових заходів, спрямованих на розвиток творчих здібностей дітей, 

підвищення їх інтересу до суспільного життя, формування активної життєвої 

позиції, виховання патріотичних почуттів, любові до Батьківщини, 

ознайомлення з традиціями, побутом українців, гордості за приналежність до 

українського народу. Зокрема це такі, як: 

- Фестиваль повітряних зміїв «Шаркань-шоу», 

- Змагання учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного                         

моделювання, 

- міський конкурс дитячої творчості «Знай і люби свій край», 

- новорічна виставка-конкурс різдвяних іграшок, композицій, подарунків, 

- майстер-клас «Квіткова феєрія», 

- виставка-конкурс робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!», 

- виставка-конкурс початкової технічної творчості «Наш пошук і 

творчість - тобі, Україно!», 

- міський конкурс дитячого малюнка, присвяченого безпеці та миру в 

Україні, 

- міський конкурс писанкарства «Воскресни, писанко!» та ряд інших. 

За підсумками 20 обласних конкурсів, виставок, змагань здобутками 

вихованців Хустського  міського центру науково-технічної творчості учнівської 



молоді протягом 2010-2011н.р. є 120 призових місць та 12 командних перемог, 

з яких: за І місце - 32, за ІІ місце - 42, за ІІ місце - 55, за ІV місце - 3. 

Не менш успішно  вихованці ХМЦНТТУМ представили свої досягнення на 

Всеукраїнських конкурсах (ІІІ - етап): 

- Всеукраїнська виставка-конкурс науково-технічної творчості 

учнівської молоді «Наш пошук і творчість - тобі, Україно!» - ІІІ 

місце - Білецький Едуард, вихованець гуртка «Технічний дизайн», 

керівник Штефуца В.В. 

- Всеукраїнська витсавка-конкурс робіт учнів молодшого шкільного 

віку з початкового технічного моделювання - ІІІ місце - Томищ 

Ганна, вихованка гуртка «Лозоплетіння», керівник Калинюк Н.Ю. 

- Всеукраїнська виставка декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і 

люби свій край» - І місце - Конолош Тетяна, вихованка гуртка 

«Народні ремесла», керівник Пригара О.В., ІІІ місце - Місарош 

Марина, вихованка гуртка «Лозоплетіння», керівник Калинюк Н.Ю. 

- Всеукраїнський дитячо-юнацький фестиваль народної творчості 

«Смарагдові витоки» - І місце в номінації «Декративно-ужиткове 

мистецтво» - гурток «Народні ремесла», керівник Пригара О.В. 

У 2011-2012 навчальному році відновила свою роботу міська рада 

старшокласників, координаційним центром якої є ХМЦНТТУМ, безпосереднім 

куратором - методист Центру Головко О.Й. Саме за активної участі лідерів 

міської ради старшокласників 2 грудня 2011 року проведено міський вечір 

старшокласників «Разом зупинимо СНІД». 

 

Однак, у місті відсутні позашкільні заклади еколого-натуралістичного, 

туристсько-краєзнавчого напрямків.  

Залишається недостатнім фінансування ХМЦНТТУМ, особливо гострою 

залишається проблема капітального ремонту будівлі Центру та благоустрою 

його території. 

          Не зважаючи на творчі здобутки вихованців, самовіддану працю 

колективу, позашкільна освіта, як складова безперервної освіти не зовсім 

відповідає сучасним вимогам і потребує подальшого розвитку в освітній галузі 

міста. Особливо потребує покращення матеріально-технічне забезпечення 

ХМЦНТТУМ та створення належних умов для здобуття молоддю позашкільної 

освіти, які б відповідали вимогам часу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ НА 2012 РІК 

 

2.1.  Збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів, 

створення умов та підтримка сучасних перспективних ініціатив учнівської 

молоді міста. 

2.2.Створення системи запровадження кращого педагогічного досвіду в 

організації позакласної, позашкільної освіти міста. 

2.3.Узагальнення та оптимізація програмно-методичного розвитку   

педагогічних ініціатив. 

2.4.Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу в позашкільних 

навчальних закладах. 

2.5.  Посилення організаційно-координаційної та методично-забезпечуючої ролі 

позашкільних навчальних закладів у розвитку позакласної навчально-виховної 

роботи. 

 

 

3.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

  

         Виконання заходів Програми дасть можливість: 

 

3.1. Підвищити якість та позитивні показники позашкільної освіти міста. 

 

3.2. Запровадити випереджувальні педагогічні методики для згуртування   

школярів та учнівської молоді навколо сучасних ініціатив, спрямованих      на 

виконання колективних творчих справ органами учнівського самоврядування. 

 

3.3. Удосконалити  форми та методи роботи, спрямовані на виховання   

громадянської активної позиції, особистого самовираження школярів та 

учнівської молоді, заснованого на національних і патріотичних принципах, 

духовних цінностях. 

 

3.4. Популяризація моделі сучасного розвитку позашкільної освіти міста на    

основі партнерських відносин з культурно-просвітницькими закладами міста.  

 

 

3.5.  Покращити показники результативності  школярів та учнівської молодої 

міста щодо  участі в обласних та Всеукраїнських конкурсних заходах на різних 

етапах: шкільному, міському, обласному, всеукраїнському, міжнародному. 

 

 

 

 

 

 



4. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 

 

          Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених 

органами виконавчої влади, з місцевих бюджетів та інших джерел, не 

заборонених законодавством (додаток до Програми).  

 

Кошти спрямовуються на: 

 

4.1. Придбання грамот, подяк, вітальних листівок, запрошень. 

 

4.2 Художньо-декоративне, наочне оформлення заходів. 

 

4.3. Супровід учасників конкурсних  обласних та Всеукраїнських програм та 

різноманітних масових заходів. 

 

4.4. Заохочення школярів, переможців обласних, всеукраїнських та 

міжнародних конкурсів, фестивалів, змагань та інших заходів відповідного 

рівня. 

 

4.5. Проведення ремонтних робіт приміщень установи, придбання необхідних 

інструментів, станків, іншого оснащення та приладдя, необхідного для 

навчально-виховного процесу.  

 

 

     Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час  

складання проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів  

на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному  

розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань та  

заходів даної Програми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                       

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення ____сесії Хустської 

міської ради____ скликання 

від ___ ______20____р. №_____ 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням__ сесії Хустської міської ради 

_____скликання 

від ____ ________ 20__р. №____ 

 

Заходи на 2012 рік щодо виконання міської цільової програми 

 “Розвиток позашкільної освіти м. Хуст у 2011-2014 роках” 
  
№з/

п 

Заходи Програми Відповідальні за 

виконання 

Термін 

викона

ння 

Орієнтовані обсяги фінансування 

(тис. грн.) 

міський 

бюджет 

Обласний бюджет, інші 

джерела фінансування 

 

1. Впорядкування та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів 

 

1.1. 1.Зберегти та розширити мережу 

позашкільних навчальних закладів міста 

різних типів та форм власності. 

 

Хустська міська рада, 

управління освіти, 

релігій та у справах 

національностей 

2012-

2014р.р

. 

 - 

1.2. Створити умови для забезпечення дітей 

сільської місцевості (с.Кіреші, с.Зарічне) 

позашкільною освітою, шляхом відкриття 

гуртків, секцій туристсько- краєзнавчого, 

художньо-естетичного, науково-

технічного напрямків на базі 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

 

 

 

Хустська міська рада 

Управління освіти, 

релігій та у справах 

національностей 

2012-

2014р.р

. 

  

1.3. Вживати заходи щодо недопущення Хустська міська рада 2012 -   



закриття, реорганізації , ліквідації , 

перепрофілювання та продажу приміщень 

позашкільних закладів. 

 

 

управління освіти, 

релігій та у справах 

національностей 

2014р.р

. 

 

 

1.4. Сприяти створенню міського еколого-

натуралістичного центру учнівської 

молоді 

Хустська міська рада 

управління освіти, 

релігій та у справах 

національностей 

2011-

2014р.р

. 

  

1.5. Сприяти створенню міського центру 

туристсько-краєзнавчої роботи учнівської 

молоді 

Хустська міська рада 

управління освіти, 

релігій та у справах 

національностей 

2011-

2014р.р

. 

  

Разом за завданням 1   

 

2. Проведення капітальних ремонтів будівель, споруд, комунікацій та обладнання позашкільних закладів 

 

2.1. Здійснення капітального ремонту 

приміщень 3-го поверху та сходового 

маршу ХМЦНТТУМ  

 

Хустська міська рада 

Управління освіти, 

релігій та у справах 

національностей 

2012р.   

2.2.  Проведення капітального ремонту даху 

ХМЦНТТУМ. 

Хустська міська рада 

Управління освіти, 

релігій та у справах 

національностей 

2012р.   

2.3. Здійснення капітальної реконструкції 

санвузлів позашкільної установи. 

Хустська міська рада 

Управління освіти, 

релігій та у справах 

національностей 

 

2012р.   

2.4. Здійснення капітального ремонту 

приміщень 2-го поверху 

Хустська міська рада 

Управління освіти, 

релігій та у справах 

2012р.   



національностей 

2.5. Проведення капітального ремонту актової 

зали ХМЦНТТУМ 

Хустська міська рада 

Управління освіти, 

релігій та у справах 

національностей 

 

2012-

2014р.р

. 

  

Разом за завданням 2   

 

3. Створення доступних умов для якісної позашкільної освіти  

 

3.1. Забезпечення проведення модернізації 

навчальної, матеріально-технічної бази 

позашкільних навчальних закладів, 

оснащення сучасним обладнанням. 

Хустська міська рада 

управління освіти, 

релігій та у справах 

національностей 

2012р.   

3.2. Зміцнити та модернізувати матеріально - 

технічну базу позашкільних закладів, 

сприяти поповненню її сучасним 

обладнанням, необхідними інструментами 

та матеріалами для організації гурткової 

роботи з дітьми. 

Хустська міська рада 

управління освіти, 

релігій та у справах 

національностей 

2012 р.   

Разом за завданням 3   

 

4. Участь у обласних, всеукраїнських заходах з дітьми та молоддю за напрямками позашкільної освіти 

 

4.1. Забезпечення участі у обласних та 

всеукраїнських масових заходах з дітьми 

та учнівською молоддю за напрямками 

позашкільної освіти, згідно Плану 

проведення масових заходів управління 

освіти і науки Закарпатської 

облдержадміністрації 

 

Хустська міська рада 

управління освіти, 

релігій та у справах 

національностей 

2012р.   



4.2. Участь у обласному конкурсі-захисті 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН України 

Хустська міська рада 

управління освіти, 

релігій та у справах 

національностей 

 

2012р.   

4.3. Проведення міських заходів з дітьми та 

учнівською молоддю за напрямками 

позашкільної освіти 

Хустська міська рада 

управління освіти, 

релігій та у справах 

національностей 

 

2012р.   

4.4. Проведення І-го етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН, нагородження 

переможців І-го етапу 

Хустська міська рада 

управління освіти, 

релігій та у справах 

національностей 

 

2012р. .  

4.5. Проведення екскурсійних поїздок для 

переможців масових заходів учнівської 

молоді міжнародного, всеукраїнського та 

обласного рівнів із числа гуртківців 

ХМЦНТТУМ та найбільш активних 

лідерів міської ради старшокласників 

Хустська міська рада 

управління освіти, 

релігій та у справах 

національностей 

 

2012р.   
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5. Підвищення рівня навчального, навчально-методичного забезпечення позашкільних навчальних закладів 

 

5.1. Забезпечення позашкільних закладів 

методичною літературою та 

передплатними виданнями фахової 

періодичної преси для всіх категорій 

педагогічних працівників 

Хустська міська рада 

управління освіти, 

релігій та у справах 

національностей 

 

2012р.   

5.2. Забезпечення вивчення та поширення 

кращого досвіду роботи з питань 

позашкільної освіти 

Хустська міська рада 

управління освіти, 

релігій та у справах 

2012р.   



національностей 

 

5.3. Забезпечення участі у науково-практичних 

конференціях, обласних та всеукраїнських 

семінарах, семінарах-практикумах з 

питань позашкільної освіти 

Хустська міська рада 

управління освіти, 

релігій та у справах 

національностей 

 

2012р.   
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6. Підвищення фахового рівня та кваліфікації педагогічних працівників 

6.1. Забезпечення підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників позашкільних 

навчальних закладів 

Хустська міська рада 

управління освіти, 

релігій та у справах 

національностей 

 

2012р. В межах 

планових 

бюджетних 

асигнувань 

 

6.2. Проводити на базі Хустського міського 

центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді методичні об’єднання, 

конференції з питань позашкільної освіти, 

творчі звіти, семінари – практикуми для 

керівників гуртків, педагогів 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Хустська міська рада 

управління освіти, 

релігій та у справах 

національностей 

 

2012р. -  
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7. Забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу позашкільних установ 

7.1. Здійснювати заходи щодо морального та 

матеріального заохочення талановитих 

працівників позашкільних закладів та їх 

вихованців. 

 

Хустська міська рада 

управління освіти, 

релігій та у справах 

національностей 

 

2012р. В межах 

бюджетних 

призначень 

 



 

 

 

 

7.2. Забезпечувати вихованців позашкільних 

установ із числа переможців (І, ІІ, ІІІ 

місця) обласних, всеукраїнських та 

міжнародних масових заходів (конкурсів, 

змагань, фестивалів) путівками у 

оздоровчі заклади за кошти міської ради 

Хустська міська рада 

управління освіти, 

релігій та у справах 

національностей 

 

2011-

2014р.р

. 

В межах 

планових 

бюджетних 

призначень 
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8. Міжнародне співробітництво 

8.1. Налагодження співпраці в галузі 

позашкільної освіти з міжнародними 

організаціями, фондами, програмами, 

проектами 

Хустська міська рада, 

управління освіти, 

міський методичний 

кабінет, ХМЦНТТУ 

2011-

2014р.р

. 

В межах 

планових 

асигнувань 

 

8.2. Забезпечення участі вихованців 

позашкільних навчальних закладів у 

міжнародних конкурсах, змаганнях, 

фестивалях 

Хустська міська рада, 

управління освіти, 

міський методичний 

кабінет, ХМЦНТТУ 

2011-

2014р.р

. 

В межах 

планових 

асигнувань 

 

Разом за завданням 8   

Загальний показник фінансування на 2012 рік   

 

 

Секретар Хустської міської ради ____________________________Ерфан В.І. 

 


