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УКРАЇНА
ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА
 СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

								                                          проект
РІШЕННЯ № 


__ _________._____р.							                      м. Хуст

	
	Про внесення змін до міської цільової 
програми  “Розвиток позашкільної освіти 

у м. Хуст  на 2011-2014 роки” на 2014 рік

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 зміни до міської цільової програми «Розвиток позашкільної освіти у м. Хуст на 2011- 2014р.р.» в частині фінансування заходів на 2014 рік (додаток 2).
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.





Додаток 1
до рішення ____сесії Хустської
міської ради____ скликання
від ___ ______20____р. №_____


ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ НА 2014 РІК

 	Збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів, створення умов та підтримка сучасних перспективних ініціатив учнівської молоді міста.
Створення системи запровадження кращого педагогічного досвіду в організації позакласної, позашкільної освіти міста.
Узагальнення та оптимізація програмно-методичного розвитку   педагогічних ініціатив.
Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах.
  Посилення організаційно-координаційної та методично-забезпечуючої ролі позашкільних навчальних закладів у розвитку позакласної навчально-виховної роботи.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

         Виконання заходів Програми дасть можливість:
підвищити якість та позитивні показники позашкільної освіти міста;
запровадити випереджувальні педагогічні методики для згуртування   школярів та учнівської молоді навколо сучасних ініціатив, спрямованих на виконання колективних творчих справ органами учнівського самоврядування;
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;
популяризувати моделі сучасного розвитку позашкільної освіти міста на    основі партнерських відносин з культурно-просвітницькими закладами міста; 
покращти показники результативності  школярів та учнівської молодої міста щодо  участі в обласних та Всеукраїнських конкурсних заходах на різних етапах: шкільному, міському, обласному, всеукраїнському, міжнародному.

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:

- придбання грамот, подяк, вітальних листівок, запрошень;
-перевезення учасників конкурсних  обласних та Всеукраїнських програм та різноманітних масових заходів;
заохочення школярів, переможців обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів, фестивалів, змагань та інших заходів відповідного рівня.
Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту міського бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань та заходів даної Програми.





Додаток 2
до рішення ____сесії Хустської
міської ради____ скликання
від ___ ______20____р. №_____

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням__ сесії Хустської міської ради
_____скликання
від ____ ________ 20__р. №____

Заходи на 2014 рік щодо виконання міської цільової програми
 “Розвиток позашкільної освіти м. Хуст у 2011-2014 роках”
№з/п
Заходи Програми
Відповідальні за виконання
Термін виконання
Орієнтовані обсяги фінансування (тис. грн.)




міський бюджет
1. Впорядкування та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів
1.1.
1.Зберегти та розширити мережу позашкільних навчальних закладів міста різних типів та форм власності.

Управління освіти, релігій та у справах національностей 
Виконавчого комітету
Хустської міської ради
2014р.
-
1.2.
Сприяти створенню міського еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Управління освіти, релігій та у справах національностей 
виконавчого комітету
Хустської міської ради
2014р.

1.3.
Сприяти реорганізації Хустського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді у комплексний позашкільний заклад - міський центр дитячої та юнацької творчості
Управління освіти, релігій та у справах національностей 
виконавчого комітету
Хустської міської ради
2014 р.
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2. Участь у обласних, всеукраїнських заходах з дітьми та молоддю за напрямками позашкільної освіти
2.1.
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
Управління освіти, релігій та у справах національностей 
Виконавчого комітету
Хустської міської ради
2014р.

2.2.
Участь у обласному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України
Управління освіти, релігій та у справах національностей 
Виконавчого комітету
Хустської міської ради
2014р.

2.3.
Проведення міських заходів з дітьми та учнівською молоддю за напрямками позашкільної освіти
Управління освіти, релігій та у справах національностей 
Виконавчого комітету
Хустської міської ради
2014р.

2.4.
Проведення І-го етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, нагородження переможців І-го етапу
Управління освіти, релігій та у справах національностей 
Виконавчого комітету
Хустської міської ради
2014р.
.
2.5.
Проведення екскурсійних поїздок для переможців масових заходів учнівської молоді міжнародного, всеукраїнського та обласного рівнів та найбільш активних лідерів міської ради старшокласників
Управління освіти, релігій та у справах національностей 
Виконавчого комітету
Хустської міської ради
2014р.
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Загальний показник фінансування на 2014 рік



Секретар Хустської міської ради ____________________________Ерфан В.І.



