
 

                 СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

16 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 
22 грудня  2021 року с. Судилків № 22 

 

Про виконання Програми розвитку 

позашкільної освіти дітей та учнівської 

молоді Судилківської сільської ради у 

2021 році 

 

 

 

Керуючись Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», 

заслухавши інформацію заступника сільського голови Мазур В.Д.,  враховуючи 

рекомендації постійної комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку , сільська рада   

ВИРІШИЛА: 

 

1. Взяти до відома інформацію щодо виконання Програми розвитку 

позашкільної освіти дітей та учнівської молоді Судилківської сільської ради у 2021 році. 

              2. Програму розвитку позашкільної освіти дітей та учнівської   молоді    

Судилківської сільської  ради у 2021  році, затверджену рішенням сесії Судилківської 

сільської ради 24 грудня  2020 року № 10, вважати такою, що втратила чинність. 

             3.    Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 Сільський голова                                                                                                   Тетяна КОТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               Додаток 

до рішення Судилківскої 

сільської ради VIII 

cкликання від 22.12.2021 

року № 22 

 

 

Інформація 

про хід виконання Програми розвитку позашкільної освіти дітей та 

учнівської молоді Судилківської сільської ради у 2021 році 
 

З метою забезпечення свободи і можливості вільного вибору дітьми та учнівською 

молоддю улюблених занять у позашкільних навчальних закладах Шепетівського району і 

м.Шепетівки та з метою реалізації творчого потенціалу дітей протягом  2021 року на 

території сільської ради успішно діяла Програма позашкільної освіти дітей та учнівської 

молоді. 

Виконання даної Програми відбувалося згідно чинного законодавства в рамках 

правового поля. Зусилля розробника Програми були направлені на забезпечення 

доступності та якості освітніх послуг дітям та учнівській молоді населених пунктів 

громади, розширенню партнерських зв’язків з іншими навчальними закладами 

позашкільної освіти.  

У 2021 році Програмою забезпечено два основні напрями: доступність позашкільної 

освіти та повноцінний розвиток особистості засобами позашкільної освіти. Програмою 

було забезпечено отримання позашкільної освіти  дітьми та учнівською молоддю усіх 

населених пунктів громади у позашкільних закладах м.Шепетівки, а саме:  Шепетівській 

дитячій музичній школі (школу відвідувало  15 дітей); Шепетівській дитячій художній 

школі (школу відвідувало 29 дітей). 

На виконання програми сільською радою укладено угоди між Судилківською 

сільською радою Шепетівською міською радою щодо передачі-прийняття  іншої субвенції 

на виплату заробітної плати викладачам Шепетівських дитячих музичної та художньої 

шкіл. Відповідно до угод для міського бюджету передано 258 858,00 (музична школа), 

230 680 (художня школа). Основні завдання Програми розвитку позашкільної освіти дітей 

та учнівської молоді Судилківської ради у 2021 році  виконано.  

 
 

 

Заступник сільського голови                                                                 Валентина МАЗУР  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


