
            

  

      

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

  

  Р І Ш Е Н Н Я 

від 20 квітня  2012 року        №  187 

смт. Голованівськ 

 

Про стан  виконання  районної 

цільової програми розвитку дошкільної  

освіти в Голованівському районі на 2011-2015 роки 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу освіти 

районної державної адміністрації Коломійчука М.А. про стан виконання 

районної цільової програми розвитку дошкільної освіти в Голованівському 

районі на 2011-2015 роки  районна рада відмічає, що програма розвитку 

дошкільної освіти в Голованівському районі постійно перебуває на контролі  

відділу освіти Голованівської РДА. Відділ освіти   проводить значну роботу  

щодо вивчення стану дошкільних навчальних закладів  району. Проводяться  

наради з   завідуючими дошкільних навчальних  закладів на яких розглядаються  

питання  організації харчування дітей,   забезпечення закладів  високоякісними 

продуктами харчування, поліпшення  медичного обслуговування дітей, 

збереження їх життя і здоров’я,  удосконалення стану навчально-виховної 

роботи педагогічних колективів з дітьми  фізичного, розумового, морального, 

трудового та естетичного виховання. 

        Дошкільні заклади району знаходяться систематично під наглядом та 

контролем відділу освіти та санепідемстанції. На території району функціонує 

21 дошкільний навчальний заклад в яких виховується 761 дитина та 8 

навчально-виховних комплексів «загальноосвітній навчальний заклад- 

дошкільний навчальний заклад» виховується 185 дітей дошкільного віку. 

 Для охоплення більшої кількості дітей дошкільною освітою на селі 

відділом освіти, працівниками дошкільних закладів проводяться системна 

роз’яснювальна робота, ведеться облік дітей дошкільного віку, систематично 

аналізуються причини невідвідування дітьми дитячих садків. 

 Але слід відмітити, що є потреба в покращенні матеріально-технічної бази 

дошкільних закладів, забезпеченні сучасними технічними засобами навчання, 

меблями, фізкультурним та медичним обладнанням, іграшками. Тому сільським 

 

 



та селищним радам потрібно  активно шукати шляхи вирішення цих проблем.  

Також слід зазначити, що у всіх дошкільних навчальних закладах району, крім 

Побузького № 1 та № 3, не виконуються норми харчування дітей. 

        З метою забезпечення  організації навчально-виховного процесу у 

дошкільних закладах району згідно розпорядженням голови Голованівської 

районної державної адміністрації  від 20 червня 2011 року №449-р «Про 

реорганізацію загальноосвітніх навчальних закладів та створення навчально-

виховних комплексів «Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний 

навчальний заклад» та  відповідно  рішення сесії Голованівської районної ради  

шоста сесія шостого скликання від 20 травня 2011 року №77 «Про 

реорганізацію загальноосвітніх закладів та створення навчально-виховних 

комплексів в Голованівському районі», створено 8 навчально-виховних 

комплексів,   

- навчально-виховний комплекс  «Ємилівська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів  – дошкільний навчальний заклад»№1 

- навчально-виховний комплекс  «Ємилівська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад»№2 

  - навчально-виховний комплекс  «Пушківська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

- навчально-виховний комплекс  «Розкішненська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

 - навчально-виховний комплекс  «Журавлинська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

 - навчально-виховний комплекс  «Новосільська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

- навчально-виховний комплекс  «Семидубська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

- навчально-виховний комплекс  «Перегонівська загальноосвітня школа І- ІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад». 

                  У 2011 році на території    Свірнівської та Роздільської сільських рад  

відновлено роботу дошкільних  навчальних  закладів з однією різновіковою 

групою відповідно в кількості 20  дітей та 16 дітей. 

 

  

районна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Інформацію начальника відділу освіти районної державної адміністрації 

Коломійчука М.А. про стан виконання районної цільової програми розвитку 

дошкільної освіти в Голованівському районі 2011-2015 роки. 

 

2. Відділу освіти районної державної адміністрації забезпечити 

вдосконалення мережі дошкільних навчальних закладів  та повного охоплення 

дітей 5-річного віку різними формами дошкільного виховання. 

 

3. Рекомендувати відділу освіти районної державної адміністрації, 

сільським та селищним радам систематично контролювати організацію 



харчування в дошкільних навчальних закладах  та дотримання нормативно-

правових документів щодо забезпечення якісного харчування та находити 

можливість щодо залучення коштів  для поліпшення якості харчування в 

дитячих-навчальних закладах. 

 

4. Рекомендувати Лебединському, Молдовському  та Шепилівському 

сільським головам   відновити роботу дошкільних закладів з однією 

різновіковою групою до 1 вересня 2012року. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань культури, освіти, молоді та спорту. 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                        О.Чушкін      

 

 

 


