
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

двадцять третьої сесії сьомого скликання 

 

 

31 травня  2017 року № 113 

 

 

Про затвердження Програми 

„Шкільна парта – 2017-2019“ 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, законів України „Про освіту“, „Про загальну середню освіту“, 

враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій міської ради, з метою 

забезпечення конституційних прав дітей шкільного віку і державних гарантій 

щодо доступності й безоплатності здобуття повної загальної середньої освіти у 

загальноосвітніх навчальних закладах, створення належних умов для навчання, 

зменшення рівня захворюваності школярів, збереження і зміцнення їх 

фізичного здоров’я, здійснення цілеспрямованого оновлення матеріально-

технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів Пирятинської міської 

ради, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму „Шкільна парта – 2017-2019“, що додається. 

2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласті на відділ 

освіти міської ради (Василенко М.В.) та відділ бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому міської ради (Цюра І.О.). 

3. Відділу освіти  Пирятинської міської ради (Василенко М.В.) щороку до 

20 січня інформувати виконком Пирятинської міської ради про стан виконання 

Програми „Шкільна парта – 2017-2019“. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та постійну 
комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, 
охорони здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.) 

 

 

Міський голова                                                                      О.РЯБОКОНЬ 



Додаток 

до рішення двадцять третьої сесії  

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

31 травня 2017 року № 113 
 

 

ПРОГРАМА 

„ШКІЛЬНА ПАРТА – 2017 – 2019“ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

м. Пирятин 



ЗМІСТ 

Вступ. 

Розділ 1. Оцінка поточної ситуації. 

Розділ 2. Визначення проблеми, на  розв’язання якої спрямована 

Програма  “Шкільна парта – 2017-2019”. 

Розділ 3. Мета Програми. 

Розділ 4. Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми. 

Розділ 5. Обсяги та джерела фінансування Програми. 

Розділ 6. Строки та етапи виконання Програми. 

Розділ 7. Перелік завдань і заходів на впровадження Програми. 

Розділ 8. Результативні показники реалізації головних цілей Програми. 

Розділ 9. Організація виконання, здійснення контролю за виконанням 

Програми. 

 

Додатки: паспорт Програми; 

  ресурсне забезпечення Програми; 

  напрямки діяльності та заходи Програми; 

  інформація про виконання Програми; 

календарний план. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вступ 

 

Підростаюче покоління, діти та підлітки є майбутнім потенціалом 

суспільства, від стану здоров’я якого залежить подальший розвиток незалежної 

України. 

Одним із пріоритетних завдань загальної середньої освіти є збереження і 

зміцнення фізичного здоров’я учнів, виховання у них свідомого ставлення до 

свого здоров’я як до найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних 

навичок і засад здорового способу життя. 

 

Розділ 1. Оцінка поточної ситуації 

 

 На сьогодні спостерігається прогресуюча тенденція до зниження рівня 

здоров’я дітей шкільного віку. Результати профілактичних медичних оглядів 

школярів свідчать про високий рівень захворювань опорно-рухового апарату, 

який має динаміку до зростання. Така ситуація становить реальну загрозу 

генофонду нації. 

Однією з об’єктивних причин погіршення фізичного здоров’я школярів є 

стан шкільних меблів, зокрема парт та стільців, 90-95 відсотків з яких придбано 

ще наприкінці минулого століття і на сьогодні вони не відповідають санітарно-

гігієнічним вимогам.  

 

Розділ 2. Визначення проблеми, на  розв’язання якої спрямована Програма  

„Шкільна парта – 2017-2019“ 

 

Станом на 01 квітня 2017 року у загальноосвітніх навчальних закладах 

Пирятинської міської ради потребують відновлення та заміни 1165 парта та 

2350 стільці. Таким чином, вжиття цілеспрямованих заходів щодо створення 

належної матеріально-технічної бази у загальноосвітніх навчальних закладах 

Пирятинської міської ради дасть змогу розв’язати  соціальну проблему, та 

скоординує роботу всіх гілок влади. 

Програма “Шкільна парта – 2017-2019” (далі – Програма) спрямована на 

вирішення питань щодо оновлення матеріально-технічної бази 

загальноосвітніх навчальних закладів, профілактики та зниження рівня 

захворювань опорно-рухового апарату у дітей шкільного віку, збереження і 

зміцнення їх фізичного здоров’я. У Програмі враховано основні положення, 

завдання і напрямки, визначені статтями 14, 61 Закону України “Про освіту”, 

статтями 5, 37 Закону України “Про загальну середню освіту”. 

 

Розділ 3. Мета Програми 
 

Метою Програми є створення належних сприятливих умов для навчання, 

які відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, зменшення рівня 

захворюваності школярів, збереження і зміцнення фізичного здоров’я дітей 



шкільного віку, цілеспрямоване оновлення матеріально-технічної бази 

загальноосвітніх навчальних закладів Пирятинської міської ради.  

 

Розділ 4. Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми 

  
 

Дана Програма спрямована на забезпечення конституційних прав дітей 

шкільного віку і державних гарантій щодо доступності і безоплатності 

здобуття повної загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних 

закладах. 

Програмою передбачено вивчення потреби загальноосвітніх навчальних 

закладів Пирятинської міської ради у заміні шкільних меблів на перспективу, 

об’єднання зусиль  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій, навчальних закладів, спрямованих на: 

модернізацію матеріально-технічної бази навчальних закладів; 

створення умов для організації та здійснення навчально-виховного 

процесу; 

збереження та зміцнення здоров’я дітей. 

Реалізація вказаних завдань дасть змогу забезпечити модернізацію 

матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів Пирятинської 

міської ради, створити сприятливі умови для навчання, знизити рівень 

захворюваності школярів. 

 

Розділ 5. Обсяги та джерела фінансування Програми. 
 

 Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів  

міського бюджету у межах його фінансових можливостей, а також інших 

джерел, передбачених чинним законодавством України. Пирятинська міська 

рада щороку передбачає кошти на придбання шкільних меблів (парти, стільці) 

у межах видатків, затверджених у бюджеті.  

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання 

проекту міського бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених 

головному розпоряднику бюджетних коштів, відповідальному за виконання 

завдань і заходів Програми.  

В 2017 році за кошти міської об’єднаної територіальної громади 

планується заміна 369 парт на нові регулюємі по висоті на загальну суму 

258300 грн (369х700), та заміна 758 стільців на нові регулюємі по висоті на 

суму 303200 грн (758х400). 

 
 

 

 

 

 

 



Відомості 

про потребу в шкільних меблях (парти, стільці) у загальноосвітніх  

навчальних закладах Пирятинської міської ради станом на 01 квітня 2017 року  

 
 

 № 

з/п 
Навчальний заклад 

Загальна  

кількість парт,  

які потребує 

навчальний 

заклад  

(всього, шт.) 

з них: 
Загальна 

кількість 

стільців,  

які потребує 

навчальний 

заклад 

(всього, шт.) 

з них: 

2017  

(придбання 

нових, шт.) 

2018  

(придбання 

нових, шт.) 

2019 

(придбання 

нових, шт.) 

2017  

(придбання 

нових,  

шт.) 

2018  

(придбання 

нових,  

шт.) 

2019  

(придбання 

нових,  

шт.) 

1. Пирятинський 

ліцей 

446 164 150 132 892 328 300 264 

2. Пирятинська зш 

І-ІІІ ступенів №6 

310 120 100 90 620 240 200 180 

3. Пирятинська зш 

І-ІІІ ступенів №4 

325 61 102 162 650 122 204 324 

4. Пирятинська зш 

І-ІІ ступенів №1 

70 10 30 30 160 40 60 60 

5. Олександрівська 

зш І ступеня 

14 14 0 0 28 28 0 0 

 Всього 1165 369 382 414 2350 758 764 828 

 

   

Орієнтовний обсяг фінансування програми  “Шкільна парта – 2017-2019” 

 
 

№ 

з/п 

Навчальний 

заклад 

Загальна 

вартість 

парт,  

(всього, грн.) 

з них: 
Загальна 

вартість 

стільців,  

(всього, грн) 

з них: 

2017  

(грн) 

2018  

(грн) 

2019 

(грн) 

2017  

(грн) 

2018  

(грн) 

2019 

(грн) 

1. Пирятинський 

ліцей 

114800 114800   131200 131200   

2. Пирятинська 

зш І-ІІІ 

ступенів №6 

84000 84000   96000 96000   

3. Пирятинська 

зш І-ІІІ 

ступенів №4 

42700 42700   48800 48800   

4. Пирятинська 

зш І-ІІ ступенів 

№1 

7000 7000   16000 16000   

5. Олександрівська 

зш І ступеня 
9800 9800   11200 11200   

 Всього 258 300 258 300   303 200 303 200   

Загальна вартість:                                                                                        561 500    

 

Розділ 6. Строки та етапи виконання Програми. 

 

Термін дії Програми 2017-2019 роки. 



Розділ 7. Перелік завдань і заходів на впровадження Програми 

 

Виконання Програми дасть змогу:  

поліпшити матеріально-технічну базу загальноосвітніх навчальних 

закладів; 

створити належні умови для організації та здійснення навчально-

виховного процесу відповідно до санітарно-гігієнічних вимог; 

зменшити рівень захворюваності серед дітей шкільного віку; 

посилити організуючу роль органів місцевого самоврядування щодо 

підтримки закладів освіти, залучення додаткових джерел фінансування та 

інвестицій для забезпечення реалізації Програми.  

 

Розділ 8. Результативні показники реалізації головних цілей 

Програми 

Реалізація даної Програми дасть змогу зменшити рівень захворюваності 

серед дітей шкільного віку на сколіоз, порушення постави, зниження гостроти 

зору на 2-3 %. 

 

Розділ 9. Організація виконання, здійснення контролю за 

виконанням Програми. 

 

Організація виконання даної Програми буде проводити виконком 

Пирятинської міської ради спільно з відділом освіти Пирятинської міської 

ради.  

Контроль за виконанням Програми здійснюватиме заступник міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради (Шикеринець І.С.) та 

постійна комісія міської ради з питань  освіти, молоді, культури, фізичної 

культури, охорони здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.). 

Основними формами контролю за реалізацією заходів Програми є: 

звітність відділу освіти  про виконання Програми;   

залучення засобів масової інформації до висвітлення питань щодо 

реалізації Програми. 

 
 

 

Виконуючий обов’язки 

начальника відділу освіти      М.В. Василенко 



Додаток 1 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, 

моніторингу та звітності їх виконання та включення до щорічних програм економічного та 

соціального розвитку м. Пирятин 

 

Паспорт Програми „Шкільна парта – 2017-2019“ 

 
 

1.  Ініціатор розроблення Програми Виконком Пирятинської міської ради 

2.  Дата, номер і назва 

розпорядчого документа міської 

ради про розроблення Програми 

Розпорядження міського голови  

від 22.05.2017 № 44 

3.  Розробник Програми Відділ освіти Пирятинської міської 

ради  

4.  Співрозробник програми  

5.  Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ освіти Пирятинської міської 

ради , відділ бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому міської ради 

6.  Учасники Програми  

7.  Термін реалізації Програми 2017-2019 роки  

7.1. Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 

 

8.  Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Бюджет міської ОТГ 

9.  Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми (грн), у т.ч.: 

561 500 

9.1. коштів бюджету міської ОТГ 

(грн) 

561 500 

9.2 Коштів інших джерел  
 

Додаток 2 

До Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, 

моніторингу та звітності їх виконання та включення до щорічних програм економічного та 

соціального розвитку м. Пирятин 

 

Ресурсне забезпечення Програми „Шкільна парта – 2017-2019“ 

 

Обсяг коштів, 

які пропонується 

залучити на 

виконання 

програми 

Етапи виконання програми Усього витрат 

на виконання 

Програми, 

тисяч гривень 

І ІІ ІІІ 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Обсяг ресурсів 

усього (тис. грн), 

у тому числі: 

561,5   561,5 



бюджет міської 

ОТГ 

561,5   561,5 

кошти не 

бюджетних 

джерел 

    

  

 

 

Додаток 3 

До Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання та включення до щорічних програм економічного 

та соціального розвитку м. Пирятин 

 

Напрями діяльності та заходи Програми “Шкільна парта – 2017-2019” 

 

 
№ Назва напряму 

діяльності 

(пріорітетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми  

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), 

тис. грн, у 

тому числі: 

Очікуван

ий 

результат 

1. Створення 

належних 

сприятливих 

умов для 

навчання, які 

відповідають 

санітарно-

гігієнічним 

вимогам, 

зменшення 

рівня 

захворюваності 

школярів, 

збереження і 

зміцнення 

фізичного 

здоров’я дітей 

шкільного віку, 

цілеспрямоване 

оновлення 

матеріально-

технічної бази 

загальноосвітні

х навчальних 

закладів 

Пирятинської 

міської ради. 

модернізація 

матеріально-

технічної бази 

навчальних 

закладів; 

- створення умов 

для організації 

та здійснення 

навчально-

виховного 

процесу; 

- збереження та 

зміцнення 

здоров’я дітей. 

 

2017-

2019 

роки 

Виконком 

міської 

ради  

Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ 

561,5 Викона

ння 

 

 



Додаток 4 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання та включення до щорічних програм економічного 

та соціального розвитку м. Пирятин 

 
Календарний план  

Програми  “Шкільна парта – 2017-2019” 

 

Пирятинська міська рада Полтавської області 

вул. Соборна, 21, м. Пирятин 

 
Код відомчої класифікації _          01___________ 

Код програми ____0111020___________________ 

КЕКВ _____2210, 3110_______________________ 

 
№ Показник

и 

Правова 

підстава 

Відповідальн

ий за 

проведення 

заходу 

(організація, 

управління, 

відділ, особа) 

 

Затверджено на 2017 – 2019 

роки тисяч гривень 

В тому числі по місяцях, тис. грн 
В

сь
о

го
, 

ти
ся

ч
 

гр
н

 

В т. ч. за рахунок 

загального фонду 

бюджету  

С
іч

е
н

ь
 

Л
ю

т
и

й
 

Б
е
р

е
зе

н
ь

 

К
в

іт
е
н

ь
 

Т
р

а
в

ен
ь

 

Ч
ер

в
е
н

ь
 

Л
и

п
е
н

ь
 

С
е
р

п
е
н

ь
 

В
е
р

е
с
е
н

ь
 

Ж
о

в
т
ен

ь
 

Л
и

с
т
о

п
а

д
 

Г
р

у
д

е
н

ь
 

1 Освітні 

заходи 

Рішення  

23 сесії 

міської ради 

від 

31.05.2017 

№ 113 

Виконком 

міської 

ради 

5
6
1
,5

 

 

 

 

561,5 

     

5
6
1
,5

 

      

 
 У разі затвердження коштів спеціального фонду обсяги по місяцях відображаються у 

вигляді дробу (кошти загального фонду/кошти спеціального фонду) 

 

 

 

Виконуючий обов’язки  

начальника відділу освіти М.В. Василенко 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

 
 

31 травня 2017 року 


