
УКРАЇНА
ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УІП сесія УІП скликання

РІШЕННЯ

від 21 травня 2021 року Валки № 298

Про внесення змін та доповнень до 
цільової Програми розвитку освіти 
«Новий освітній простір 
Валківщини» на 2021 рік , 
затвердженої рішенням III сесії 
Валківської міської ради VIII 
скликання від 22 грудня 2020 року 
№ 34

Відповідно до статей 26, 42, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розглянувши цільову Програму розвитку освіти 
«Новий освітній простір Валківщини» на 2021 рік, враховуючи висновки 
постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, 
освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, регламенту та депутатської 
етики, Валківська міська рада вирішила:

1. Внести наступні зміни та доповнення до цільової Програми розвитку 
освіти «Новий освітній простір Валківщини» на 2021 рік (далі-Програма):

- п.2 Заходів районної Програми розвитку освіти «Новий освітній простір 
Валківщини» на 2021рік таблиці 1.1. Модернізація змісту та підвищення якості 
дошкільної освіти Підрозділу 1. Дошкільна освіта розділу IV. ОСНОВНІ 
ЗАХОДИ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ «НОВИЙ ОСВІТНІЙ

№
з/п

Заходи районної 
Програми розвитку 

освіти «Новий освітній 
простір Валківщини» на 

2021рік

Відповідальні 
за виконання

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(тис. грн.)

Очікуваний
результат

Обласний
бюджет

Місцевий
бюджет

2

Проведення урочистих 
святкових заходів до свят 
(придбання подарунків та 
призів)

Відділ освіти, 
міська рада, 
керівники закладів

0,00 150,00

Формування 
позитивної 
громадської думки 
про роботу ЗДО 
громади, заохочення 
кращих вихованців 
та педагогів закладів



2

- доповнити Заходи районної Програми розвитку освіти «Новий освітній 
простір Валківщини» на 2021рік таблиці 2.1. Забезпечення національного 
виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді Підрозділу 2. Загальна 
середня освіта розділу IV. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ 
РОЗВИТКУ ОСВІТИ «НОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ВАЛКІВЩИНИ» НА 
2021 РІК пунктом 5_____ ________________________________________

№
з/п

Заходи районної Програми 
розвитку освіти «Новий 

освітній простір Валківщини» 
на 2021рік

Відповідаль 
ні за 

виконання

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(тис. гри.)

Очікуваний
результат

Обласний
бюджет

Місцевий
бюджет

5.
Проведення урочистих святкових 
заходів до свят (придбання 
подарунків та призів)

Відділ освіти, 
міська рада, 
керівники 
закладів

0,00 150,00

Формування 
позитивної 
громадської 
думки про 

роботу ЗЗСО 
громади, 

заохочення 
кращих учнів 
та педагогів 

закладів

2. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію 
міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, 
культури, молоді, фізкультури і спорту, регламенту та депутатської етики

Валерій СКРИПНІЧЕНКО


