
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА

СТРИЙСЬКИЙ РАЙОНЛЬВІВСЬКА  ОБЛАСТЬ
XIVСЕСІЯ,VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 11 листопада 2021 року                м. Стрий                                      №696

Про затвердження  Програми
«Формування духовно-моральних цінностей
дошкільника в освітньому процесі» на 2021 рік

Розглянувши  клопотання начальниці управління освіти Стрийської 
міської ради від 26.10.2021 року №3.11/719 щодо формування духовно-
моральних цінностей дітей дошкільного віку,  враховуючи  Закон України «Про 
освіту», Закон України «Про дошкільну освіту»,ст.91 Бюджетного кодексу 
України,  керуючись статею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
   1.Затвердити Програму «Формування духовно-моральних цінностей 
дошкільника в освітньому процесі» на 2021 рік  (далі -  Програма), що додається.
  2. Управлінню освіти Стрийської міської ради (Лідії Стасенко) забезпечити 
виконання Програми.
  3. Фінансовому управлінню Стрийської міської ради (Ларисі Коваль) 
проводити  фінансування згідно затвердженої  Програми. 
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Христину Грех та на постійну депутатську комісію з питань освіти, 
культури, молоді, фізкультури та спорту (Тарас Василів).

Міський голова                                                                             Олег КАНІВЕЦЬ



       І. Паспорт програми

«Формування духовно-моральних цінностей дошкільника в освітньому 
процесі» на 2021 рік    

1.Ініціатор розроблення програми             Управління освіти Стрийської
                                                                            міської ради                                                        

2. Дата,номер документа про
Затвердження програми:                      рішення сесії міської ради 

від 11.11.2021 р. № 696

3. Розробник програми                                   Управління освіти Стрийської
                                                                            міської ради                                                        

4. Відповідальний виконавець програми     Управління освіти Стрийської
                                                                            міської ради                                                        

5. Учасники програми:                            Благодійна організація 
«Благодійний фонд Захоронка святого
Йосифата Сестер Служебниць  

                                                        Непорочної  Діви Марії УГКЦ»

6. Термін реалізації програми                                  2021 рік 

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів
необхідних для реалізації програми,
тис.грн.,всього 350,0 тис.грн. 

Начальниця управління освіти                                 Лідія СТАСЕНКО

Відповідальний виконавець                                          
Програми                                                                                Світлана Гиряк



ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ 
СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Світ дитини – це світ, в якому дорослі повинні створити найкращі стартові 
умови для її життя та сприяти розвитку індивідуальних здібностей в 
безпечному середовищі. У такому випадку українська сім'я буде щасливою та 
стійкою до глобальних світових змін, а найголовнішим об'єктом турботи нашої 
держави є діти. Вони заслуговують на захищене, здорове та творче середовище, 
в якому могли б, граючись, повноцінно розвиватися формуючи моральні норми 
та життєві цінності у суспільстві.

У  2021 році відбулося відкриття дитячої установи «Благодійний фонд 
Захоронка святого Йосифата Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії 
УГКЦ» на 60 місць. Вже 1 вересня 40 дітей з великою цікавістю розпочали 
знайомство з вихователями закладу. Які використовуючи програми дошкільної 
освіти будуть працювати в напрямках:

- Пізнавальний розвиток;
- Соціально-моральний;
- Емоційно-ціннісний розвиток;
- Художньо-естетичний;
- Духовний розвиток.

ІІІ. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

1. Мета програми: створити сприятливі умови вихованцям для формування 
духовно-моральних цінностей  дітей дошкільного віку в тісній взаємодії з 
сімєю; виховувати культуру поведінки у суспільстві. Створити сприятливі умо-
ви для оптимального фізичного розвитку дитини, розвитку рухових умінь, 
навичок і фізичних якостей для загартування організму;

2.Завдання програми: збагачувати знання дітей про пріоритети 
загальнолюдських цінностей: справедливість,чесність,доброту,повагу; 
розширити уявлення дошкільнят про людські чесноти, розуміти та враховувати 
чужі думки.

3. Очікувані результати програми.

  Для соціально-морального розвитку вихованців  необхідні яскраві враження 
дитинства пов`язані з активними іграми та розвагами на  свіжому повітрі. 
Передумовою є створення індивідуального, сучасного, естетичного вигляду 
території дитячого садочка, що відповідає вимогам організації простору під 
відкритим небом, тому Стрийська територіальна громада підтримали ініціативу 
благодійної організації «Благодійний фонд Захоронкасв.. Йосифата ССНДМ 
УГКЦ» покращити перебування дітей на території даної організації.



Затверджено
Міський голова

__________  Олег Канівець
_______________2021 року

Програма «Формування духовно-моральних цінностей 
дошкільника в освітньому процесі»

на 2021 рік

Погоджено
Голова постійної комісії з питань 
планування, фінансів, бюджету та 
соціально-економічного розвитку

Стрийської міської ради
__________С.Ковальчук

« __»________ 2021 року

Погоджено
Голова постійної комісії з питань

освіти, культури, молоді,
фізкультури та спорту

Стрийської міської ради
______________ТарасВасилів_

«__»______ 2021 року

Погоджено
Заступник міського голови
_________ Христина Грех

«___» __________ 2021 року

Погоджено
Начальник

фінансового управління
Стрийської міської ради
                Лариса Коваль
__________ _________________

« ___» _________ 2021 року

Погоджено
Начальник відділу економічного

розвитку та стратегічного
планування

Стрийської міської ради
_____________Галина Баран
«___» ________2021 року

Погоджено
Начальник управління

освіти Стрийської міської ради
__________ Лідія Стасенко

«___» __________ 2021 року

МП



ІV. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
« Формування духовно-моральних цінностей дошкільника в освітньому 

процесі» на 2021 рік 
Обсяг коштів, які пропонується залучити 

на виконання програми
2021 рік Усього витрати на 

виконання програми
Усього 350,0 350,0
У тому числі обласний бюджет
Бюджет територіальної громади 350,0 350,0
Кошти не бюджетних джерел

V. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ 
ПРОГРАМИ

Одержувачі коштів, яким надається фінансова підтримка, погоджують 
використання коштів з відповідальним виконавцем та звітують про цільове 
використання бюджетних коштів.
Звіт про виконання Програми подається щоквартально фінансовому управлінню 
та щорічно фінансовому управлінню та відділу економічного розвитку та 
стратегічного планування Стрийської міської ради  за встановленою формою до 
25 числа місяця, наступного за звітним та не пізніше, ніж через місяць після 
завершення року.
       При уточненні бюджету вносяться зміни в Програму. 

Начальниця управління освіти                                           Лідія СТАСЕНКО

Відповідальний виконавець                                          
Програми                                                                                   Світлана Гиряк



VІ. Перелік завдань, заходів та показників цільової програми
« Формування духовно-моральних цінностей дошкільника в освітньому 

процесі» на 2021 рік

№
з/

ппп

Назва завдання Перелік
 заходів,
завдань

Показники 
виконання 
заходу 
2021році

Виконавець
заходу 
показника

Фінансув
ання
(Джерела)

сума
Очікуваний 
результат

1. Фінансова підтримка 
«Благодійний фонд 
Захоронка святого 
Йосифата Сестер 
Служебниць 
Непорочної Діви 
Марії УГКЦ».
Придбання 
бруківки, інших 
будівельних для 
облаштування 
території за адресою
м. Стрий, провулок 
Йосифа Каваціва,7.

Надання 
фінансової 
підтримки 
благодійній 
організації 
«Благодійний 
фонд 
Захоронка 
святого 
Йосифата 
Сестер 
Служебниць 
Непорочної 
Діви Марії 
УГКЦ»

Показник 
продукт  - 1 
благодійна 
організація 

Показник затрат:  
обсяг фінансової 
підтримки - 350,0 
тис. грн.:
оплата  
за придбання 
бруківки, інших 
будівельних 
матеріалів для 
облаштування 
території 
«Благодійний 
фонд Захоронка 
святого Йосифата 
Сестер 
Служебниць 
Непорочної Діви 
Марії УГКЦ»

«Благодійний 
фонд 
Захоронка 
святого 
Йосифата 
Сестер 
Служебниць 
Непорочної 
Діви Марії 
УГКЦ»

Бюджет 
міської 
територіа
льної  
громади

350,0
тис.
грн..

Створення 
належних 
безпечних
умов для 
перебування 
дітей у 
безпеці 

Начальниця управління освіти                                          Лідія СТАСЕНКО 

Відповідальний виконавець
Програми                                                                                Світлана  Гиряк


