
Проект  

 

 УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  

(тринадцята (31) сесія сьомого скликання) 

 

Від 07 березня 2019 року 

м. Городня 
 

Про затвердження Програми підтримки 

обдарованих дітей та учнівської молоді у 

сфері культури та мистецтва 

Городнянської міської ради 

 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статті 70 Бюджетного кодексу України, пункту 5 Указу 

Президента України від 30.09.2010 року № 927/2010 «Про заходи щодо 

розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей 

та молоді», Городнянська міська рада в и р і ш и л а:    

 
 

1. Затвердити Програму підтримки обдарованих дітей та учнівської 

молоді у сфері культури та мистецтва Городнянської міської ради згідно 

додатку. 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань бюджету, планування, фінансів та соціально-економічного 

розвитку. 

 

 

 

  Міський голова                                                                             А.І.Богдан   

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток  

до рішення тринадцятої (31) сесії  

сьомого скликання 

Городнянської міської ради 

від 07 березня 2019 року 

«Про затвердження Програми  

підтримки обдарованих дітей та  

учнівської молоді у сфері культури та мистецтва  

Городнянської міської ради» 

 

 

 

Програма 

підтримки обдарованих дітей та учнівської молоді у 

сфері культури та мистецтва Городнянської міської 

ради на 2019 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Городня 

2019 рік 



Паспорт 
 

Програми підтримки обдарованих дітей  та учнівської  молоді у сфері 

культури та мистецтва Городнянської міської ради на 2019 рік 

 

1. Ініціатор розроблення Програми 
Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 

Городнянської міської ради 

2. Розробник Програми 
Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 

Городнянської міської ради ради 

   

3. Співрозробники програми Городнянська міська рада 

4. Відповідальний виконавець 
Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 

Городнянської міської ради  

5. Учасники Програми 

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 
Городнянської міської ради , 

Городнянська міська рада 

6. Термін реалізації Програми 2019 рік 

7. Загальний обсяг  

 фінансових ресурсів, 10,0 тис. грн. 

 необхідних для реалізації  

 Програми, всього:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

  Програма є основним документом, що визначає стратегію 

пошуку, навчання,  виховання  й  розвитку обдарованих дітей. 

  Програма складена відповідно до Національної програми «Діти 

України», Указу Президента України  № 927/2010 «Про заходи щодо 

розвитку системи  виявлення та підтримки обдарованих  і  талановитих  дітей  

та  молоді. 

2. МЕТА 

  Головна мета Програми – підтримка  обдарованих  і  талановитих 

дітей та молоді,  створення сприятливих умов для розвитку їх творчого 

потенціалу, самореалізації творчої  особистості  в  сучасному  суспільстві. 

3. ЗАВДАННЯ 

  Програмою передбачено  виконання  таких  завдань: 

   -  удосконалення  системи пошуку  обдарованих  дітей; 

   - упровадження в навчально-виховний процес сучасних науково-

методичних концепцій, форм  і  видів  діяльності; 

   -  органічне поєднання  навчання, виховання  й  розвитку  

обдарованих  дітей; 

   - стимулювання творчої діяльності шляхом співпраці  з вищими 

навчальними закладами. 

   -  забезпечення підвозу дітей на різноманітні конкурси, турніри, 

олімпіади, змагання. 

4. ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ 

  Виконання програми  дасть  можливість: 

   -  створити систему моніторингу  результатів  в  роботі  з  

обдарованими учнями; 

   -  стимулювати  роботу  педагогічних   та творчих колективів  з  

обдарованими  дітьми; 

   -  створити умови  для  інтелектуального, духовного, морально-

естетичного, фізичного розвитку  учнів; 

   -  підвищити результати роботи  з обдарованими  дітьми. 



5. ВІДСЛІДКОВУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

Відслідковування результатів реалізації Програми здійснюється  через: 

   -  аналіз умов для розвитку  обдарованості  учнів; 

   - аналіз результатів участі учнів у різноманітних конкурсах, турнірах, 

олімпіадах, змаганнях; 

   -  визначення  динаміки  розвитку  обдарованих  дітей; 

     - підготовка дітей на різноманітні конкурси, турніри, олімпіади, 

змагання;  

   -  розробка  нових  технологій  роботи  з  обдарованими  учнями. 

6. ФІНАНСУВАННЯ 

 Фінансування програми здійснюється в межах асигнувань, 

передбачених  у місцевому  бюджеті,  з  інших  джерел  не  заборонених  

законодавством  та  протягом року може бути скориговано рішенням сесії 

міської ради. 

 

 

 

 

 


