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Паспорт районної цільової програми „Дитячі меблі Кролевеччини”
на період до 2015 року (далі – Програма)
1.

Ініціатор розроблення
Програми

2.

Дата, номер і назва
розпорядчого документа
органу виконавчої влади
про розроблення Програми

3.

Розробник Програми

4.

Співрозробники Програми

5.

Відповідальний
виконавець Програми

6.

Учасники програми

7.

Термін реалізації Програми
Перелік місцевих
бюджетів, що беруть участь Обласний, районний, сільські, міський
у виконанні програми
Загальний
обсяг
фінансових
ресурсів,
необхідних для реалізації 670,60 тисяч гривень
Програми, усього, у тому
числі:

8.

9.

Кролевецька
районна
державна
адміністрація
Розпорядження
голови
Кролевецької
районної державної адміністрації
від 01.02.2012 № 55
„Про схвалення проекту Районної цільової
програми „Дитячі меблі Кролевеччини” на
період до 2015 року”
Відділ
освіти
Кролевецької
районної
державної адміністрації
Кролевецька центральна районна лікарня
Управління
економіки
Кролевецької
районної державної адміністрації
Відділ
освіти
Кролевецької
районної
державної адміністрації
Кролевецька центральна районна лікарня
Відділ
освіти
Кролевецької
районної
державної адміністрації, дошкільні навчальні
заклади, виконавчі комітети міської та
сільських рад, Кролевецька центральна
районна лікарня
2012 - 2015 роки

Кошти обласного бюджету 445,82 тисяч гривень
Кошти районного бюджету 6,47
9.1

Кошти міського бюджету

тисяч гривень

131,87 тисяч гривень

Кошти сільських бюджетів 86,44 тисяч гривень
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2.Визначення проблеми,
на розв’язання якої спрямована Програма
Програма економічних реформ Президента України Віктора Януковича
„Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”
на 2010-2014 роки передбачає надання населенню медичних послуг належної
якості та доступність дошкільної освіти. Створення таких умов передбачає
забезпечення дошкільних навчальних закладів району та дитячого відділення
Кролевецької центральної районної лікарні сучасними та якісними меблями.
Станом на 01.01.2012 року в дитячому відділенні Кролевецької
центральної районної лікарні функціонує 20 ліжок загального призначення для
дітей. Видатки на охорону здоров`я не задовольняють потреби району. Коштів
вистачає лише на фінансування захищених статей та забезпечення надання
невідкладної допомоги. Придбання м’якого та твердого інвентарю фінансується
за залишковим принципом.
Така тенденція фінансування призвела майже до повного зносу наявних
меблів і унеможливлює комфортне та безпечне перебування дітей у
стаціонарних відділеннях, негативно впливає на емоційний стан дітей та їх
батьків.
Забезпечення якісної і доступної дошкільної освіти, виховання здорової
та компетентної особистості є пріоритетом у діяльності освітян Кролевеччини.
Загальна кількість дошкільних навчальних закладів у районі – 31, із них
функціонує 29 (місто-9, сільська місцевість-20), в тому числі 11 навчальновиховних комплексів.
Зміни в демографічній ситуації та розуміння батьками важливості
дошкільної освіти сприяли збільшенню кількості дітей, які відвідують
дошкільні навчальні заклади до 1342 дітей, у тому числі в дошкільних закладах
міста - 1007 дітей, у дошкільних навчальних закладах села - 335 дітей.
Порівняно з минулим роком цей показник зріс на 1,5%.
Усього ж по району дошкільною освітою охоплено 80% дітей від їх
загальної кількості (по області 74,3%, по Україні - 68%). Цей показник зростає з
року в рік.
Проте зазначене не в повній мірі задовольняє існуючі потреби.
Завантаженість дошкільних закладів по району в середньому складає 99 дітей
на 100 місць (місто-116 дітей, село-82 дітей).
Водночас серед основних причин, що ускладнюють та уповільнюють
процес розвитку дошкільної освіти, залишається неналежне фінансування, що
безпосередньо впливає на стан матеріально-технічного, навчально-методичного
забезпечення та інші ресурси дошкільних закладів, перешкоджає виконанню
вимог Базового компоненту дошкільної освіти.
Однією із нагальних проблем матеріально-технічного забезпечення
дошкільної освіти є потреба заміни меблів: шаф для одягу, навчального
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приладдя, ліжок, столів, стільців. З 2005 року бюджетні кошти на придбання
меблів у дошкільних закладах не передбачалися, стан забезпеченості дитячими
меблями дошкільних навчальних закладів, навчально-виховних комплексів
відповідно до санітарно-гігієнічних вимог становить 85%, з яких половина
застаріла і вже вичерпала свій ресурс експлуатації.
3.Мета Програми
Метою Програми є створення умов для виховання здорової, фізично
розвиненої дитини, забезпечення дитячого стаціонарного відділення
Кролевецької центральної районної лікарні, дошкільних навчальних закладів
району сучасними та якісними дитячими меблями, що відповідають віковим
параметрам дітей та гігієнічним вимогам.
4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел
фінансування, строки та етапи виконання Програми
4.1. Шляхи і засоби розв’язання проблеми
Вирішити питання забезпечення дитячого відділення центральної
районної лікарні та дошкільних навчальних закладів сучасними та якісними
дитячими меблями
за рахунок залучення
виробів
регіональних
товаровиробників.
4.2. Обсяги та джерела фінансування Програми
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми
становить 670,60 тис. гривень.
5.Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
Основними завданнями Програми є:
виховання здорової, фізично розвиненої дитини;
створення комфортних умов для перебування дітей у дошкільних
навчальних закладах району;
створення сприятливих умов для перебування дітей у дитячому виділенні
центральної районної лікарні;
Завдяки виконанню заходів Програми протягом 2012-2015 років
планується забезпечити 100% потреби дитячого відділення Кролевецької
центральної районної лікарні, дошкільних навчальних закладів району в
сучасних дитячих меблях.
Ресурсне забезпечення Програми визначено, виходячи з розрахункової
потреби дошкільних навчальних закладів в меблях (згідно додатків 1-2).
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6. Напрями діяльності та заходи Програми
Напрями діяльності та заходи Програми, строки їх виконання, очікуваний
результат наведено в додатку 2 до Програми.
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію та контроль за ходом виконанням Програми здійснюють
відповідно до повноважень відділ освіти Кролевецької районної державної
адміністрації та Кролевецька центральна районна лікарня, які щокварталу 5
числа місяця наступного за звітним періодом надають узагальнену інформацію
про стан виконання Програми на розгляд заступнику голови Кролевецької
районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.
Звіт про виконання Програми за підсумками року заслуховується на
засіданні постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї,
молоді та спорту.

